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KASUTA VÕIMALUST!
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Tuleval aastal 455aasta-
seks saav Linnape küla 
püüab vaatamata ääre-
maa staatusele näidata, 
et ka maal on elu võima-
lik.

Seidi Lamus-Tšistotin

Linnape asub Tapa valla lõu-
napoolses osas ja mõne kilo-
meetri kauguselt jookseb Jär-
vamaa piir. Enne Lehtse ja 
Tapa valla ühinemist, kuulus 
aga Linnape Järvamaa alla 
ning oli ka sel ajal maakonna 
ääremaaks. Külas, mis alati 
kahe maakonna piiril asunud, 
käib aga vilgas kogukonna-
elu.

Linnapesse on sisse kirjuta-
tud 50 inimest, kuid pea sama 
palju on neid, kes käivad seal 
oma suvesid veetmas. Külas 
on kokku 62 majapidamist. 
Uus Linnape külaseltsi juha-
tus püüab maal elu edendada 
ja oma külale lisaväärtust 
luua.

Külarahvas on Linnapes ik-
ka kokku hoidnud ja koos as-
ju ajanud. Veel kolhoosiajal 
oli mõis kohalikuks konto-
riks, kus paar korda nädalas 
ka autolavka läbi sõitis. Neil 
päevil kogunesid nii vanad 
kui noored varakult mõisa 
juurde, et kõigepealt külaas-
jad korda ajada ja siis toidu-
kotid täis osta.

Tänavu võeti julgus kokku 
ja osaleti esmakordselt Ava-
tud talude päeval. Külavanem 
Rene Meltsar rõõmustas, et 
mõisaparki jõudis vähemalt 
300 külastajat. „Meie külarah-
vas oli natuke arg ja oma ko-
duhoovidesse veel uudistajaid 
ei oodanud, seepärast otsus-
tasime kõik end ühele platsile 
üles seada,“ selgitas Meltsar 
päevakorraldust.

Avataud talude päeval pani 
külarahvas püsti kohvikud, 
müüdi käsitööd, sõidutati 
lapsi poniga, näidati veisekas-
vatust ja põllutöömasinaid. 
„Korraldajad jäid väga rahule 
ja seetõttu võtame järgmisel 
aastal ka kindlasti osa ning 
ootame veelgi rohkem külali-

Linnape: küla Virumaa veerel

si,“ rõõmustas külavanem.

Mure mõisa pargiga
Samas on külarahval ka mõru 
pill alla 
neelata, 
sest mure 
Linnape 
mõisa ja 
selle par-
giga on 
kummita-
nud juba 
pikka 
aega. 
1864. aas-
tal ehitati 
Linnape 
mõisa ka-
hekorru-
seline pui-
dust pea-
hoone, 
millest tä-
naseks on säilinud ainult kol-
mandik. Kolhoosi lagunedes 
sai mõisahoone omanikuks 
MTÜ Linnape Küla Selts, 
kuid sellega asjaajamine piir-
duski – maad pole nad oma 
valdusse seni saanud.

Külaseltsi juhatuse liikme 
Tiia Bimbergi sõnul hakati 
maa erastamise asja ajama 
täpselt aasta tagasi. „Toonane 
maakorraldusspetsialist ei 
vastanud kirjadele ning lõ-
puks lahkus töölt. Kevadel 

tuli uue inimesega algusest 
peale asju ajama hakata,“ rää-
kis Bimberg.

Tapa valla maakorraldaja 
Gerli Paju-
puu selgi-
tas, et selli-
ne asjaaja-
mine võ-
tabki um-
bes aasta ja 
kahjuks on 
nii haldus-
reform kui 
ka 1. juu-
list kehti-
ma haka-
nud 
maakatast-
riseadus 
omakorda 
ajakulu pi-
kendanud. 
„Kindlasti 

on minu huvides, et sellise 
mõisahoone juurde jääks ter-
viklik maa-ala, mida ka ke-
nasti hooldatakse. Seni on 
Linnape inimesed sellega häs-
ti hakkama saanud ja loodeta-
vasti jõuab peagi protsess lõ-
pule,“ lisas Pajupuu.

Tulevikuplaanid
„Saaks nüüd maa külaseltsile, 
oleks võimalik maaelu eden-
davates projektides osaleda ja 
park veel paremasse korda te-

ha,“ mõlgutas Meltsar mõt-
teid. Ehitajana töötav mees 
aga tõdes, et mõisahoones on 
vamm ja sellega suurt midagi 
ette võtta pole võimalik. 
Mõisa juurde kuuluv talli-
hoone kuulub samuti külale 
ja sellega seoses on mehel eri-
nevaid plaane mõtteis mõlku-
mas.

„Järgmisel aastal saab küla 
455aastaseks ja juulikuusse 
planeerime suurema ürituse, 
et kõik, kes külaga seotud, tu-
leksid kokku ja veedaksid 
mõnusa päeva,“ valgustas kü-
lavanem. Tegevust peaks ole-
ma nii noortele kui vanadele 
ja kindlasti saab kuulata ela-
vat muusikat.

„Oleme pargis tähistanud 
külaga koos ka jaanipäevi, 
kuid eks aeg näitab, mis järg-
misel aastal saab. Seniste üri-
tuste läbiviimise eest peame 
südamest tänama kõiki toeta-
jaid: Tapa Autokooli, Jäneda 
Mõisa, Topri Elektrit, Ahto 
Lilienthali, Rauno Kullamäge 
ja Tapa Vallavalitsust,“ sõnas 
külavanem Rene Meltsar. 
„Esimese rahastamistoetuse 
saime läbi KÜSKi ja Kohaliku 
omaalgatuse programmi, mil-
le toel soetasime lipumasti, li-
pu ja postkastialused ning 
lillepotid,“ lisas Tiia Bimberg. 

Linnape küla on esma-
mainitud 1564. aastal, 
kuid rüütlimõis rajati 

sinna alles 17. sajandil, 
1617. aastal. Pärimustes 

räägitud Linnape ja 
Rägavere mõisa alusest 
ühendavast salakäigust 
pole aga keegi jälgegi 

leidnud, kuigi on 
huvilisi, kes on seal 
kaevamas käinud.

Esimene Avatud talude päev, millest Linnape osa võttis, tõi mõisaparki käsitöötelgid ja kohvikud.
Foto: Seidi Lamus-Tšistotin
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MÕNE REAGA

Möödunud nädalavahe-
tusel Kehala ringil pee-
tud driftivõistlused and-
sid publikule ägeda ela-
muse ja läksid korralda-
ja sõnul sujuvalt. Juunis 
toimunud võistlused 
leidsid aga kõlapinda 
mujalgi maailma.

Liisi Kanna

Kehala autospordikompleks 
on nüüdseks driftijate hulgas 
juba tuntud koht – kokku on 
seal mõõtu võetud kolmel 
korral, viimati möödunud 
nädalavahetusel, kui peeti 
Eesti ja Läti meistrivõistlu-
seid driftis.

„Kuna rada oli sama, mis 
eelmise aasta lõpul Kehala ra-
ja driftivõistluste debüüdil, 
siis möödus ürituse korraldus 
suhteliselt rahulikult,“ kom-
menteeris võistluste peakor-
raldaja Marko Opmann Eesti 
Drifti Liidust.

„Pealtvaatajaid oli vähem 
kui tavaliselt, kuid kuna puu-
dus PRO-klass, siis oli seda ka 
oodata. Sõitjaid oli see-eest 
rohkelt, kuna kohal olid Läti 
MV sarja raames ka nende 
Pro-Am ja Street klasside pa-
remikud,“ lisas korraldaja.

Opmann nentis, et kuigi 
sõideti samal rajaosal, millel 
möödunud aastal, oli siiski ka 
muudatusi, sest tee on kujun-
datud nõnda, et samal lõigul 
oleks võimalik kaks-kolm eri 
driftirada teha.

„Tingimused on head ja va-
likuid pakkuvad ning rada ise 
pealtvaatajatele hästi jälgi-
tav,“ kiitis korraldaja, märki-
des seejuures aga ka, et ring 
tuleks ehk inimestele lihtsa-
mini leitavaks teha. „Tuntust 
on see kogunud juba omajagu 
ja infrastruktuur ning turva-
lisus on päris heal tasemel,“ 
jäi Opmann kokkuvõttes ra-
hule.

Juba esmakordsel 
vaatamisel köitev
Kehala rada kuulub MTÜ 
Kehalale, mille juhatuse liik-
meteks on AS OG Elektra 

Juunis Kehalas toimunud driftivõistlustel tehtud hüpped jõudsid maailma tippude silmi ja rada ülistavaid kir-
ju saabus nii USA kui Inglismaa tippsõitjatelt ning fännidelt.

Foto: Rainer Valtri

Kehalas võtsid driftijad mõõtu

Käimas on Eesti driftivõistluste kümnes hoo-
aeg ning sel puhul plaanitakse viimaseks üritu-
seks drifti sünnirajale Raplasse kutsuda kokku 

vabu sõitjaid algusaegadest ja legendaarseid 
kommentaatoreid.

Lisainfot driftijate tegemiste kohta leiate 
www.driftime.ee.

omanik Oleg Gross ning te-
ma poeg Georg Gross. Oma-
nike eesmärgiks ongi komp-
leksi multifunktsionaalsuse 
arendamine ning sinna roh-
kemate alade toomine – raja 
driftivõistlustele sobivaks ko-
handamine oli selleks hea 
võimalus.

„Driftimine on pealtvaata-
jate jaoks väga atraktiivne 
ala,“ tõi Oleg Gross esile ja 
julgustas kõiki ka selle mo-
tospordiharuga tutvust tege-
ma.

Seda, et driftivõistlused 
publiku jaoks köitvad on, 
võis kuulda ka pealtvaatajate 
kommentaaridest. Viimatis-
tel võistlustel nii reedel kui 
laupäeval Kehalas kohal käi-
nud Kertu rääkis, et võistlust 
oli huvitav jälgida ka asja-
tundmatul silmal. „Minu ees 
istunud poisid teadsid sõitjaid 
nimepidi, elasid kindlatele 
osalejatele kaasa, aga mina ei 

tea sellest alast ju midagi. Sel-
lest hoolimata oli väga põnev 
vaadata. Võistlejad on kogu-
aeg silmade all – saad pidevalt 
jälgida,“ sõnas Kertu.

„Ma ei ole varem drifti-
võistlustel käinud. Väga vä-
gev oli – kopsud sai ikka reh-
vitossu täis!“ muljetas üritust 
jälginud Egert, lisades muu-
hulgas, et kohapeal oli oma 
maa sõitjatele kaasa elamas ka 
väga palju lätlasi.

Driftivad autod pakkusid 
kihvti elamuse ka kaasa võe-
tud lastele. Autospordisõb-
rast isaga võistlust vaadanud 
kolmeaastane Mattias oli vai-
mustuses: „Need olid nii vä-
gevad autod, need panid täie-
ga ketsi!“

Kehala sai 
maailmakuulsaks
Uue võistlusala võõrustamine 
on toonud Kehalasse uut 
publikut ja populaarsust vara-

semast erinevates ringkonda-
des ning infokanalites. Juunis 
Kehala ringil peetud Põh-
ja-Euroopa meistrivõistlused 
ja Eesti meistrivõistlused 
PRO-klassis leidsid kõlapinda 
maailma tasemel.

„Rada tekitas alguses vasta-
kaid arvamusi, kuna tundus 
ohtlik ja ekstreemne terve 
maailma driftiradasid silmas 
pidades. Otsustasime siiski 
proovida ning selle tulemuse-
na sündis rada, millel tehtud 
hüpped jõudsid maailma tip-
pude silmi ja rada ülistavaid 
kirju saabus nii USA kui Ing-
lismaa tippsõitjatelt ning fän-
nidelt,“ rääkis Marko Op-
mann.

Ta märkis, et lisaks jõudis 
rada Topp Geari ajakirja ning 
asjaarmastajad tegid ka video-
mängu versiooni, kus seda lä-
bida üritatakse.

„Pärast aastat 2001 oli see 
üks suurimaid furoori tekita-
nud hüppega radasid maail-
mas. Tavapärase 40000-
50000 järelkaja asemel jõudis 
teave Eesti driftist ning Ke-
hala rajast selle ürituse tule-
musel üle 1,1 miljoni huvili-
seni,“ tõi Opmann võrdluseks 
välja, kuivõrd suurt tähelepa-
nu Kehala driftimaailmas päl-
vis.

Selgus hajaasustuse 
programmi toetuse jagunemine
Riik panustab tänavu hajaasustuse programmi, mille ees-
märk on tagada maapiirkondades elavatele peredele head 
elutingimused, et aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis 
piirkondades, 2,2 miljonit eurot. Programmiga toetatakse 
veesüsteemide ja kanalisatsiooni väljaehitamist, koduõuele 
juurdepääsu teede rajamist ning autonoomsete elektrisüs-
teemide paigaldamist.

Lääne-Virumaale tuli sellest ligi 122 400 eurot – toetust 
said majapidamised kõigist maakonna valdadest.

Suurim rahasüst läheb Vinni valda – 28 088 eurot. Valla-
vanem Rauno Võrno selgitas, et hajaasutuse programmist 
toetamise põhimõtte kohaselt jaguneb rahastus võrdselt 
kolme osapoole vahel: 1/3 katab riik, 1/3 kohalik omavalit-
sus ja 1/3 taotleja.

„Asudes ohustatud põhjaveega alal, on Vinni vallavalitsus 
seisnud hea selle eest, et valla elanikud saaksid tarbida pu-
hast joogivett, et neil oleks kasutada toimivad vee- ja kana-
lisatsioonisüsteemid. Arvestame sellega juba eelarvet koos-
tades – näiteks käesolevaks aastaks oli vallaeelarvesse ka-
vandatud hajaasustusprogrammi toetuseks peaaegu sama 
suur summa, kui laekus avaldusigi,“ põhjendas Võrno kül-
laltki suurt toetussummat.

„Pärast taotlejate avalduste laekumist toimus hindamine 
vastavalt programmi hindamiskriteeriumidele, millega sel-
gusid toetuskõlblikud taotlused. Vinni vallas tuli neid 
28 000 euro ulatuses. Vallavalitsus kinnitas garantiikirjas 
riigile, et toetab sama suure summaga, kui suure summa 
eraldab vallale riik. Nii ka läks,“ tutvustas vallavanem prot-
sessi käiku.

Ülejäänud Lääne-Virumaa omavalitsuste toetused jagu-
nevad järgmiselt: Haljala vald 14 970 eurot, Kadrina vald 
11 847 eurot, Rakvere vald 9 624 eurot, Tapa vald 15 163 
eurot, Viru-Nigula vald 16 500 eurot, Väike-Maarja vald 
26 206 eurot.

Hajaasustuse programmis osales seekord kokku 67 oma-
valitsust, kes panustavad tänavu 2,34 miljonit eurot.

Liisi Kanna

EASi nõukogu liikmeks 
sai Kaido Höövelson
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo kinnitas 
EASi uueks nõukogu liikmeks Kaido Höövelsoni.

„EASi nõukogu liikme positsioon annab mulle suurepära-
se platvormi abistada senisest veelgi enam Eesti ettevõtjatel 
kanda kinnitada suurte võimalustega Aasia turul. Usun, et 
suudan oma kontaktide ja teadmistega kohalikust olust Ees-
ti ettevõtjatele abiks olla,“ rääkis endine tippsportlane ja et-
tevõtja Kaido Höövelson.

Lisaks Aasia-suunalisele ettevõtluse toetamisele loodab 
värske EASi nõukogu liige kaasa aidata ka turismi arengule 
ning seda nii Eesti tutvustamisel maailmale kui ka siseturis-
mi kaudu. „Kavatsen panustada nendesse valdkondadesse, 
mida tunnen hästi ja milles olen tegev. Ka põllumajandus ja 
maaelu on mulle südamelähedased küsimused.“

Kuulutaja

Teleskooplaaduritele

intress
+ aasta maksepuhkust*

Vaata ka www.stokker.ee/agri

0%
Võta ühendust põllumajandustehnika müügispetsialistiga:
Ainar Pajo - tel. 511 8555,
ainar.pajo@stokker.com
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PAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD

KOOLITUSED

Rakvere Motopood 
pakub tööd 

tehnika huvilisele mees-
terahvale, 

sobib ka pensionär. Hu-
vilistel helistada 

tel 5648 6638

Sirje Ilutuba otsib 
naistejuuksurit, 

maniküür/
küünetehnikut.

Lai 3 A (Piibeleht)
Tel 5897 9293

Ehitusettevõte otsib oma 

töökasse kollektiivi uusi 

OSKAJAID TÖÖMEHI

SOOME objektidele. 

Erinevad objektid ja 

erinevad tööd. 

Pakkuda nii

sise-/välistöid. 

Sisetööd: vaheuste 

paigaldamine, vahelagede 

ehitamine jne. 

Välitööd: teede objektidel 

müratõkke aedade 

paigaldamine ja

puusepatööd. 

Töö pikaajaline ja 

palk iga 2 nädala tagant.

Tööturvallisuskaart 

kohustuslik, soome keel tuleb 

kasuks.

Täpsem info: +3725676 2345 

või otsintood@fi nrak.ee

Kohvik otsib autojuhti.

Info ja CV
rohuaiakohvik@gmail.com

• Vajan metsameest. Minu varus-
tus. Tel 5673 5648

• Vajame küttepuude saagimise 
ja lõhkumise teenust Lääne-Viru-
maal, Roelas. Tel 501 2869

• Tellin eramu rekonstrueerimis-
projekti Kredexi väikeelamute 
energiatõhususe suurendamise 
taotluse esitamiseks. Tel 5341 1000

• Pakume passiivset teenimis-
võimalust tarkvara müügijuhile. 
Töö sisu on tarkvara tutvustamine 
inimestele, kes võivad sellest hu-
vitatud olla. Sissetulek sõltub teie 
töö tulemustest. Sellest võib saada 
teie eluaegne sissetulek - teenite 
nii kaua passiivset sissetulekut, 
kuni tarkvara teie toodud klientide 
poolt kasutatakse. Tarkvara teenib 
keskeltläbi 20% - 50% kasumit 
kuus investeeringult. Täpsema 
info saamiseks saatke meile kiri: 
https://fxekspert.ee/edasimuu-
jatele/ või helistage tel 583 1185 

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

• Ettevõte Kundas otsib oma 
meeskonda varasema töökoge-
musega koristajat. Tel 506 2604 

• Pakun üks kord nädalas tööd nai-
sele hooldajana-koristajana väi-
kese töötasuga. Kiire! Tel 554 6490

• OÜ Rakvere Takso võtab tööle 
taksojuhi. Tel 515 4639

• Pakume tööd riigisisestel vedu-
del CE-kategooria veokijuhile. 
Tel 516 5212

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

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

• Art Cafe pakub tööd nõudepe-
sijale. Helista 32 32060 või kirjuta 
hotell@artcafe.ee

• Kogemustega ehitusmees 
otsib tööd. Tel 5358 9677

• Aru Grupp AS võtab tööle 
CNC operaatori. Võimalik väl-
jaõpe kohapeal. Töö vahetus-
tega. Palun saata CV e-postile 
info@arugrupp.ee

• Ehitusettevõte pakub tööd koge-
mustega üldehitajale Helsingis ja 
Espoos. Huvi korral saada enda 
lühitutvustus ja töökäigu kirjeldus 
e-posti aadressile steba.building@
mail.ee. Lisainformatsioon tel 
+372 5564 1867

• Pakkuda tööd üldehitajale. Tel 
5808 5965

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

• Alates septembrist alustame 
taas vene keele kursustega. Või-
malik on valida erinevate kee-
lerühmade kui ka -tasemete va-
hel. Kui sa oled huvitatud heast 
keeleoskusest, vaata veebilehte 
www.apkeelekursus.eu ja regist-
reeru, sest julge suhtlemine viib 
eesmärkide täitumiseni!

• Kutsume teid hispaania keele 
kursustele neljapäeva õhtuti 
Rakvere Kultuurikeskuses. Info 
ja registreerimine a.s.wesman@
gmail.com

Lääne-Virumaal elav 
ning igapäevaselt AS OG 
Elektra kompleksis Lep-
nal tööl käiv sportlane 
Sirly Tiik tõi intellekti-
puudega sportlaste Eu-
roopa meistrivõistlustelt 
kaks medalit ning loo-
dab osaleda ka järgmisel 
aastal Austraalias toi-
muvatel maailmamän-
gudel.

Liisi Kanna

Sirly Tiigi suur edulugu sai 
alguse 2000. aastal Sydneys 
toimunud paraolümpiamän-
gudel, kus ta võitis odaviskes 
oma võistlusklassi maailma-
rekordiga 39.77 meetrit kulla 

ning kõrgushüppes ja kuuli-
tõukes pronksi.

Sellele on järgnenud head 
tulemused paljudel EMidel ja 
MMidel. Pärast Sydneyt ei 
saanud Sirly kahjuks osaleda 
lausa kahtedel olümpiamän-
gudel – Ateenas ja Pekingis -, 
kuna kogu intellektipuudega 
sportlaste klass sai Hispaania 
korvpallivõistkonna pettuse 
tõttu võistluskeelu. Taas sai 
Sirly olümpial võistlustulle 
astuda Londonis, kus saavu-
tas kuulitõukes viienda koha 
ning Rio de Janeiros samal 
alal kaheksanda. Medaleid on 
tal kodus kokku aga lausa 
209.

Meistrivõistlused 
Pariisis
Sirly sõnul on just odavise 
talle alati meeldinud. Nüüdki, 

Sirly Tiik jätkab, k

juuli keskel Pariisis toimunud 
intellektipuudega sportlaste 
Euroopa meistrivõistlustel 
saavutas ta just odaviskes esi-

koha tulemusega 34.66. Li-
saks võitis Sirly pronksmedali 
kettaheites tulemusega 36.31.

Sirly usub, et edu võtmeks 
oli aastatepikkune kogemus ja 
muidugi ka suur töö. Samas 
jäi kullavõitja oma tulemust 
hinnates tagasihoidlikuks. 
„Medal on medal, aga pigem 
oli väike pettumus – ma ei ole 
odaviske tulemusega rahul, 
oleks tahtnud ikka rohkem,“ 
sõnas Sirly. 

Kui odaviske kulda julges ta 
juba enne võistluseid loota, 
siis kettaheite medalit mitte. 
„Ma mõtlesin, et kui kettas 
pronksi kätte saan, siis on 
küll hästi,“ meenutas sportla-
ne, lisades, et kettaheites on 
noorte vägi suure hooga peale 
tulemas.

Sirly nentis, et üle maailma 
ongi noorte pealekasv suur, 

Sirly Tiik EMi autasustamisel.
Foto: erakogu



Kuulutaja reede, 17. august 2018 5

OÜ Pixner Kadrinas  

pakub täiskohaga tööd  

koristajale-kütjale. 

Tööle asumine 03.09.2018. 

Kütteperioodil tööpäeva 

algus kell 06.00. 

Eelnev töökogemus 

koristajana tuleb kasuks. 

Lisainfo 50 59 538. 

CV palun saata  

info@pixner.ee 

hiljemalt 20.08.2018. 

TÖÖ/KOOLITUS

Eestis aga mitte. „Tegelikult 
ma lõpetasin pärast Rio pa-
raolümpiamänge ametlikult 
ära, aga kui mänedžer käis 
talvel välja võimaluse Prant-
susmaale minna, siis mõtle-
sin, et teeme ära!“ rääkis me-
dalivõitja.

Varem tegeles naine ka 
mitmevõistlusega, kuid kuna 
jalad ei tohtinud enam suurt 
koormust saada, pidi ta selle 
lõpetama. „Arst ütles, et kui 
jätkan samas vaimus, olen 
paari aasta pärast ratastoolis. 
Lubatud on ainult heitealad!“ 
rääkis Sirly.

„Ülakeha on nii tugev, et 
tulista aga, kui ainult jalad 
järgi tulevad. Võistlusteks me 
putitame jalad ülesse – füsio-
terapeudid, süstid, kui vaja, 
siis operatsioon,“ selgitas Sir-
ly, lisades, et jätkab spordiga 
nii kaua, kuni tunneb, et 
enam ei jaksa.

Järgmiseks suuremaks si-
hiks on Austraalias toimuvad 
GlobalGames ehk maailma-
mängud, millede ettevalmis-
tuste raames tuleks ilmselt 
sõita ka välislaagrisse – see 
kõik on aga väga kulukas.

Sport ja igapäevatöö
Sirly rääkis, et Eestis on sel-
leks otstarbeks toetuste saa-
mine ja sponsorite leidmisega 
keeruline. „Mänedžer teeb 
Kultuurkapitali Lääne-Viru-
maa ekspertgrupile taotlusi 
ka, aga vahel saab raha ja va-
hel mitte,“ lausus sportlane.

„Eestis pole see valdkond 
veel isegi mitte lapsekinga-
des,“ nentis Sirly, juhtides 
ühtlasi tähelepanu kurvale 
faktile, et näiteks GlobalGa-
mesi ei kanta ka meie televi-
sioonis üle.

Et ära elada ja välisreiside 
jaoks kogudagi, käib Sirly 

treeningute ja võistluste kõr-
valt igapäevatööl – pea kaks 
aastat on ta leiba teeninud AS 
OG Elektra kulinaariatsehhi 
transporttöölisena.

„Kui oled profisportlane, 
siis on veidi kergem, aga kui 
tegeled sellisel tasemel spor-
diga töö kõrvalt, siis pead to-
pelt vaeva nägema,“ tõdes 
medalivõitja.

Ta nentis, et trenni tegemi-
seks aega ja jõudu leida on 
küll raske, kuid tööandja on 
väga mõistev ja toetav olnud. 
Nii saab sportlane vastavalt 
oma võistlusplaanidele puh-
kust võtta ning kollektiiv elab 
tema tegemistele kaasa.

„Me oleme Sirly üle väga 
uhked ja loodame väga, et ta 
jätkab ning läheb järgmisel 
aastal Austraaliasse,“ kinnitas 
ettevõtte tootmisjuht Tatjana 
Rõmkevitš ning kiitis Sirlyt 
kui hinnantud töötajat. „Ta 

kuniks jaksab
on väga-väga kohuse-
tundlik – inimene, kelle peale 
sa võid tõesti loota. Sirly ei 
ütle ühelegi tööalasele ülesan-
dele ei ja sa saad kindel olla, et 
see on korrektselt täidetud,“ 
kiitis tootmisjuht.

„Ma väga loodan, et Sirly 
töötab meil ka edaspidi. Ning 
kui füüsiline koormus tõesti 
ei luba tal enam just seda tööd 
teha, siis leiame talle kindlasti 
mingi muu ameti,“ sõnas 
Rõmkevitš.
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MÕNE REAGA

Black Gospel nädal Rakveres
Muusika on keel, mida mõistavad täiesti erinevate kultuuri- 
ja kogemustaustaga inimesed. Samas võib juhtuda, et erine-
vad muusikastiilid selle asemel, et ühendada, toovad hoopis 
arusaamatust ja pinget inimeste vahele. Kuid läbi viimase 
sajandi on stiil, mida kutsutakse blackgospeliks, olnud inspi-
ratsiooniks ja põlvkondadeüleseks ühendajaks.

20.-23. augustil pakub Rakvere Karmeli kogudus võima-
lust osaleda blackgospel muusika praktilises töötoas, mida ju-
hendavad oma ala tegijad USAst. Nelja päeva jooksul õpi-
takse ühiselt vokaalseid nippe ja autentseid, ajastuüleseid 
laule. Esmaspäevast neljapäevani on alates kella 19st avatud 
kogemuskohvik, kus erinevad muusikud räägivad kohvitas-
si taga oma teekonnast – õnnestumistest ja raskustest. Es-
maspäeva õhtul on meil külas superstaari saatest tuntud He-
lis Järvepere-Luik, teisipäeval tubli noor muusikute pere 
Karl Sander ja Helen Saarik, kes tuntust kogunud ka saate 
„Naabrist parem“ võitjatena. Kolmapäeval räägib oma elust 
ansambli Púr Múdd üks alustajaliige Joonas Alvre ning nel-
japäeval lõppeb kohvikute seeria USAst tulnud laulja Ray 
Sidney’ga.

24. ja 25. augustil toimub kaks avalikku kontserti, kus 
ühiselt õpitut saab jagada kõigi soovijatega. Reedel ootame 
kõiki kell 19 Rakvere Karmeli kogudusse, Koidula tn 15. 
Laupäeval kohtume aga kell 15 kohvikute päevade raames 
Kunda keskväljakul.

Rohkem infot leiab kodulehelt www.karmel.ee, www.
facebook.com/karmelikogudus või telefonil 56989018.

Gunnar Kotiesen,
Rakvere Karmeli koguduse pastor

Maagiline maailmalõppu 
märkiv 18.08.18 kell 18.18 ta-
bab Rakveret hetkel, kui linna 
on kogunenud tuhanded öö-
sel jooksmise huvilised. Kuu 
on Kaalude tähtkujus, mis tä-
hendab, et kõik on võimalik – 
igaühe panus on oluline, et 
tasakaal säiliks.

Elame selle maailmalõ-
puhõngulise hetke koos üle 
Rakveres Linnakodaniku 
Majamuuseumi hubases aias 
õunapuude varjus kahe põne-
va bändi abil. Eks siis paistab, 
kas hiljem ongi üldse kuhugi 
joosta ja kuhu poole joosta.

Kallomäki Soomest viib lä-
bi folgilik-rituaalse puhastus-
kontserdi ja Eesti oma Tont 
sunnib oma loodushelidest 
inspireeritud ämbientsete ša-
maanirütmidega kõik meid 
ümbritseva kurja ja meie 
maailma hävitava taganema. 
Tule ja vabane oma deemoni-
test!

Kallomäki alustas Tero 
Kalliomäki (Embassy of Si-
lence, Uinuos, Saattue, 
ex-Yearning) ühemehe pa-
ganfolk/metal muusika pro-
jektina. Musitseerib ta oma-
valmistatud elektrilisel hiiu 
kandlel omaloomingut ning 
esinemised ja laulud on seo-
tud Tero müütilise kultusliid-
ri Roka Ukri tegemistega. 
Varsti, esimeste demolugude 
salvestamisel, kutsus ta appi 
külalislaulja.

Peagi otsustas aga kokku 

Rakveres tõrjutakse maailmalõppu kontserdiga

Peaesineja Kallomäki.
Foto: Elise OY

panna bändi ja uueks bändi-
nimeks sai Kallomäki (kondi-
mägi). Instrumentidest kasu-
tab bänd hiiu kannelt, tšellot, 
šamaanitrummi, luid jne, 
kuid mitte ühtegi kitarri.

Bändi kontserdid on šama-

nistlikud rituaalid, kus kasu-
tatakse rohkelt improviseeri-
tud loitsusid ja verd. Bändi 
debüütalbum „Roka Ukri“ il-
mub augustis 2018 plaadifir-
ma Symbolic Records alt.

„Luud on trummid, bassid 

on lihased, nahk looduse lõp-
matute mustritega tätoveeri-
tud,“ kommenteerib oma 
muusikat Tont ja jätkab, „te-
gelikult on kõik mu kraam 
reisidest ja loodusest inspi-
reeritud, mingi enda läbiela-
tud kogemus, reis, matk... 
olen nagu selline vahendaja 
teistele, läbi muusika.“

Ja kirjeldab oma muusikat 
lõiguga Jaan Vahtra jutuko-
gumikust „Kuldne laev“ 
(1938), jutust nimega „Ton-
did tare taga“: „Nii need ton-
did sinna tare taha tekkisid, 
kellest kõneleb vana rahva-
laul. Nähtusi ja hääli, mida 
põhjalikult järele ei uuritud, 
peeti tontideks ja vaimudeks. 
Tänapäeval ei saa tonte enam 
olla, sest inimesed on aruka-
mad kui vanasti.“

Eesti ainus heliarhitekt 
Taavi Tulev nimetab Tonti 
kõige šamanistlikumaks 
muusikuks Eesti muusika-
maastikul.

Teistkordselt kannab Tu-
meromantika Õhtu Rakveres 
numbrimaagiast tulenevat 
müstilist vaibi, eelmine kord 
õnnestus maailm Rakveres 
päästa. Sissepääs kontserdile 
on tasuta, vabatahtlik annetus 
osalemispanusena aitab kor-
ralduskulude katmisel. Kont-
sert algab minutipealt kell 
18.18.

Risto Kukk
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KUHU MINNA

Christina Maria Aguilera on 
üliedukas Ameerika poplaulja 
ja laulukirjutaja, näitlejanna 
ja teleprodutsent. Praeguseks 
37aastase Aguilera albumeid 
on üle maailma müüdud roh-
kem kui 25 miljonit eksemp-
lari.

Juuni keskel ilmunud „Li-
beration“ on tema kaheksas 
stuudioalbum. Selle valmimi-
ne võttis kaua aega, lindistu-
sed tehti nelja aasta jooksul, 
2014-2017. Muide, lauljanna 
eelmine plaat „Lotus“ tulistati 
välja kuue aasta eest! Pikka 
vahet põhjendab ta tõsisema 
keskendumisega pereelule, 
kahe lapse eest hoolitsemise 
ja uute muusikaliste ideede 
otsingutega.

Tea, kas fännid nõustuvad, 

kuid vähemalt esmaste kuula-
misringide järel ei paku uu-
distoode kuigi palju pinget. 
Otseselt väita, et väga kehva-
ke töö, poleks mõistagi ilus ja 
õiglane, sest hääl on tal ju en-
diselt võimas, väljendusrikas. 
Lood aga valdavalt atraktiiv-
sed pole.

Teemasse sissejuhatav, 
praktiliselt instrumentaalne, 
väheste „pealeloetud sõnade-
ga“, lühike nimilugu on mui-
dugi väga okei. Seejärel an-
nab pikalt oodata, enne kui 
midagi tähelepanuväärset jäl-
le kõrvu jääb. „Oled sa ingel 
või oled sa saatan?“ arutleb 
näiteks missivalimiste taus-
taks ka viisi poolest ideaalselt 
sobiv „Twice“. Kuid tõeline 
kulminatsioon saabub lauluga 

„Masochist“ – lausa meelehei-
test karjuv tunnetedraama! 
Natuke vabamas vormis eda-
siantud sõnastused ongi üldi-
selt „Liberationi“ tugevamaid 
külgi.

Tuntud nimedest teevad 
plaadil kaasa Demi Lovato, 
Keida, Shenseea, GoldLink, 
Ty Dolla Sign, räppar 2 
Chainz ja XNDA.

Mis otseselt stiili puutub – 
võiks ju öelda, et tüüpiline 
Aguielera – domineerib R&B 
ja hiphop. Kuid nagu ta ise 
teravmeelitsenud on, päeva 
lõpuks koorub temast ikkagi 
välja soulilaulja!

Ülo Külm

Christina Aguilera, „Liberation“
RCA

ARVUSTUS

Järgmisel nädalal jõuab 
Rakvere Teatrikinno 
komöödiasugemetega 
draamafilm „BlacKk-
Klansman: must mees 
klannis“, mis viib vaata-
ja 70ndate alguse USAsse, 
kus teemaks on musta-
nahaliste kodanikuõigu-
sed.

Tõnu Lilleorg

Filmi peategelaseks on Ron 
Stallworth (mängib John Da-
vid Washington), kellest saab 
esimene mustanahaline polit-
seinik ühes Kesk-Läänes asu-
vas Tallinna-suuruses linnas. 
Algul teeb ta igavat tööd asi-
tõendite laos, kuid saab siis 
võimaluse liituda uurijate tii-
miga ning tema ülesandeks 
on minna infot koguma mus-
tanahaliste tudengite koos-
olekule.

Kirglik kõneleja küsib seal, 
kas ilu on määratletud kitsas-
te huulte ja valge nahaga. 
Mõistagi saab ta vastuseks ei. 
Üheks loosungiks, mis koos-
olekul kõlab, on ka „võim 
kõikidele inimestele!“. Ron 

Kõrvalseisjast tegutsejaks

tutvub koosolekul tudengite 
eestvedaja Patrice’iga, keda 
mängib Laura Harrier.

Kuid sellisele mustanahalis-
te liikumisele on vastuseisjaks 
Ku Klux Klan (KKK), kelle 
liikmed arvavad, et valgena-
haliste eelisseisus ühiskonnas 
peab säilima. Ja linna politsei-
ülem on mures selle pärast, et 
need kaks gruppi võivad 
omavahel konflikti minna. 
Õnneks leiab Ron nupuka 
võimaluse KKKsse sisse im-
buda ja nende plaanidest tea-
da saada.

Laiemalt räägib film inimli-
kust omadusest määrateleda 
meie-tunnet selle kaudu, et 
teada on ka need, kes meie 
sekka ei kuulu ja ei tohikski 

kuuluda. Muidugi on selline 
tunne oluline ühiskondlikult, 
samas võib juhtuda, et mõned 
gruppi mittekuulujad võivad 
tunduda võõraste ja kahtlas-
tena. Film räägibki sellest, 
kuidas ka taolised „võõrad“ 
tahavad tunda end ühiskon-
nas täieõiguslike osalistena ja 
olla endi üle uhked.

Filmi lugu on jutustatud üs-
na sirgjooneliselt ja samas 
tundeliselt, filmi režissöör 
Spike Lee demonstreerib oma 
head visuaalse atmosfääri 
loomise oskust. Filmis kanna-
vad mustanahalised suuri 
ümmargusi soenguid, millest 
sai 70ndatel nende uhkuse, 
ilu ja tugevuse sümbol, samu-
ti nagu rusikasse surutud käsi.

Politseinikust 
peategelast Ron 
Stallworthi 
mängib John 
David Washing-
ton, mustanaha-
liste tudengite 
liikumise eestve-
dajat Patrice’i 
kehastab Laura 
Harrier.

Foto: pressimaterjalid

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste koda
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste koja ekskursioon 
Kallaste kala- ja sibulalaadale toimub 25. augustil. Väl-
jasõit kell 8 bussijaama tagumisest parklast, omaosalus 
7 eurot (tasuda bussis). Tagasisõit kell 15. Veel on 2 
vabakohta. Tel 5342 9043

Rakvere Teater
23.08 kl 19.00 Lõikuspeo tantsud Arkna mõisa karja-
laut, Lääne-virumaa (lav. Eili Neuhaus)

Rakvere kultuurisündmused
18. mai-31. august Ly Lestbergi isikunäitus „Risti kas-
vanud“ EELK Rakvere Kolmainu kirikus
1. juuni-24. august Rakvere Ametikooli noorte tisleri-
te kunstitööde näitus Lääne-Virumaa Keskraamatuko-
gus
2. juuni-25. august EELK Rakvere Kolmainu kiriku 
orelisuvi 2018
• 18. august kell 12 Piret Aidulo
• 25. august kell 12 Ulla Krigul
23. juuli-31. august Ilmar Mesi loodusfotode näitus 
Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
31. juuli-18. august Mariann Hakk-Eve’i akvarellnäitus 
„Altja-Pariis“ Rakvere Galeriis
18. august kell 21.30 Viking Line Eesti Ööjooks Rak-
veres
19. august kell 19 EV100 Üheslaulmine Rakvere Rah-
vaaias
20. august kell 12 taasiseseisvumispäeva kontsert Rak-
vere Rahvaaias, esinevad Lenna ja Rakvere Muusika-
kooli ansambel Ott ja Sõbrad
22. august kell 17 fotonäituse „Saja Lugu“ avamine 
Rakvere Galeriis
31. august kell 18 „Hüvasti suvi! Tere kool!“ ja Sil-
berauto uunikumide näitus Rakvere Keskväljakul
31. august kell 19 Eesti Interpreetide Liidu kontsert 
Rakvere Muusikakoolis, esinevad Ingely Laiv (oboe) ja 
Jakob Teppo (klaver)

 O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot
17. juuni peo kütab käima DJ Alvar Orula
18. juuni nostalgiat süstib legendaarne DJ Märt 
Rannamäe 







Kuulutaja reede, 17. august 201810

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

• Üksik naine soovib üürida 1toalist 
möbleeritud korterit Rakveres või 
lähiümbruses. Teatada telefonile 
5645 7636

• Võtame üürile väiksema maja 
Rakveres pikemaks ajaks. Tel 
528 5416

• Müüa korter Rakvere kesklinnas, III 
korrus, 1toaline. Tel 5894 2895

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

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

• Müüa 1toaline korter (44 m2) Arknal. 
Tel 5629 3703

• Müüa või anda üürile 1toaline 
rõduga korter Kadrinas (33 m2). Tel 
5347 3267

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

• Müüa 2toaline korter Küti tänaval. 
Tel 551 0372

• Müüa 2toaline ahjuküttega korter 
Rakvere kesklinnas või vahetada 
1toalise mugavustega korteri vastu 
Rakveres. Tel 514 4810

• Müüa otse omanikult kena 2toa-
line korter Tapal. Korteriomand, 
paneelmaja. Lisainfo: rõdu 4 m2, 
parkimine tasuta, panipaik, toad 
eraldi. Köök: elektripliit, köök 7,5 
m2. Sanruum: boiler, wc ja van-
nituba eraldi, vann, dušš. Küte ja 
ventilatsioon: keskküte. Side ja 
turvalisus: kaabel TV, trepikoda 
lukus. Ümbrus: ümbruses eramud 
ja korterelamud, linnas, teed heas 
seisukorras, naabrid ümberringi, 
Valgejõgi jõgi 550 m. Kui sa oled tü-
dinenud suurlinna kärast ja tahad 
elada rahulikus ja veidi uimases, 
kuid mugavas väikelinnas, siis on 
pakkuda hea asukoht. Hind 25 000 
€. Tel 5695 4604

• Müüa 2toaline mugavustega korter 
Tapal, Ülesõidu 5A, III korrus. Tel 
5646 5377

• Müüa Rakveres Kungla 11 3toaline 
korter. Maja renoveeritakse, toad 
eraldi. Tel 5625 6916

• Müüa kõigi mugavustega 3toaline 
renoveeritud korter Arknal mõisa 
läheduses. Tel 5345 9869

• Müüa 3toaline korter Vao külas. Tel 
5399 3559

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

• Müüa kõigi mugavustega 4toaline 
korter Kundas, III korrus, toad eraldi, 
2 rõdu, Koidu 85. Tel 522 3115

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

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

• Müüa kahekorruseline remonti 
vajav maja Väike-Maarja vallas. 
Hind 15 500 €. Tel 5374 3571

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

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

• Müüa suvekodu kõrvalhoonetega 
Päides Rakvere linna lähedal. Vajadu-
sel saab suvekodus talvel elada, tuleb 
soojustada. Hind kokkuleppel. Kiire! 
Tel 511 0478, Urmas

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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

ÄRIPINNAD

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE
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VAHETUS

KINNISVARA

SÕIDUKID

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDILE
LAOPINDASID
Tel 516 4685

AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00                   www.rake  .ee

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car    1,8i            98
AUDI S4/A4      4,2 i             06
AUDI A3         1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI       -00
AUDI A8                          3,7I/aut                     97
AUDI 80/90/Q/coupe                       84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/qua  ro               94
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 qua  ro    3,6i/4,2i/aut      89
ALFA ROMEO 33/164 3,0i      83-94
BMW E30                83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut      86
BMW E34      520i/518i         94
BMW E24       628I           86
BMW E36 sed/compact/coupe         92-95
BMW E38        4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD      96-98
BMW E46  car/coupe 1,9i/2,0T        -05

CHRYSLER CROSSFIRE 3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,4/3,3/2,5TD              97
CITROEN XSARA 5ust 1,4             -02
CITROEN C2                     1,0i                             06
CITROEN C3                          03
CITROEN C5             2,0HDI         -04
UUS! CITROEN JUMPER        1,9TD                  98

UUS! DACIA LOGAN             1,4i                      06
DAEWOO NUBIA car  1,6i           94
DAEWOO MATIZ         0,8i              99
FIAT TIPO              1,7D             88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i      95-98
FIAT PUNTO       1,2i            -05
FIAT MAREA sed/car                             96
FORD TRANSIT     2,0TD            02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD  91-94
FORD MONDEO              93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.     -03
FORD ESCORT /ORION       91/00      86-98
FORD SCORPIO sed                 87-98
FORD FIESTA                   84-95
FORD FOCUS                                                      -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i        90
FORD COURIER     1,3i               -99
HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut      -98
HYUNDAI ACCENT 3 ust      1,3i            00
HYUNDAI PONY sed/3ust   1,5/1,3      93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA               -97
HYUNDAI GETZ            1,4                         08
KIA CARNIVAL              2,9TD/aut        99
LANDROVER FREELANDER  1,8i                97
LADA  110/111                01
LEXUS LS400            4,0i          97
MAZDA B2500                06
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i   85-95
MAZDA 323F           1,6i/1,5i   92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car                  -02
MAZDA XEDOS 6         2,0V6         92-94
MAZDA 6 sed           2,0                02
MB CLK                  97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car         93-00
MB E-klass                                                     -00
MITSUBISHI PAJERO                             -97
MITSUBISHI GALANT                                     -00
MITSUBISHI LANCER sed/car              85-00
MITSUBISHI COLT                         88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust          97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                      -07
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i       95-00
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut              01
UUS! NISSAN KING-CAB    2,5TD                   99
NISSAN MAXIMA    3,0i         90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i        86-95
OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i            02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I                92
OPEL CORSA                  1,4i                  92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut 87/91
OPEL OMEGA B sed/car                     09
OPEL SINTRA             2,2i                99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD      89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                       2,0TD                99
UUS! OPEL MERIVA            1,6 i                        05 
PEUGEOT 405/205/306/309       83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER         2,5TD                99
PEUGEOT 206 3ust  1,1             99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi               05
PEUGEOT 107 5 ust        1,0i                06
PEUGEOT PARTNER            1,9D              -04
PORSCHE 924            2,0        82/85
RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0         85-98
RENAULT SAFRANE             2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD  96-99
REANULT THALIA      1,4                   -04
ROVER 620/416     1,6i/2,0i   93-00
SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car               2,0i/aut            99
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5           97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY         2,0i         97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut    94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD     95-00
SEAT CORDOBA                         06
SEAT IBIZA                       -02
SEAT TOLEDO                    91-95
UUS! SEAT LEON                  1,6i                        02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i    95-00
TOYOTA CARINA E/car      1,6i      92-97
TOYOTA COROLLA 3ust      1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA         2,4i             95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO            1,0i                         06
VW CADDY       1,9SDI       97
VW POLO Classic         1,4        -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut      88/86
VW GOLF III/car /VENTO                        92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6        98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH 81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi  -02
VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i    86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut        91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi     -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD                06
VOLVO S80/V80             2,5TDi         99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD                   06

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233
tel: 5554 5501

KOHTLAJÄRVE, 
IIDLA, MALEVA 23

14,8 m2, 25,7m2 , 
33,8 m2

I korrus

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

VINNI, SÕPRUSE TN 5

36,3 m2,  I korrus

TURU KAUBAMAJA 
LAADA 16, RAKVERE

87 m2, II korrus

VÄIKEMAARJA 

48 m2, II korrus

PAASIKU 2A, 
TALLINN
28,9 m2

20,9 m2 al novembrist
50 m2 al oktoobrist

tel 5554 5501

JÄRVAJAANI, LAI 23

24 m2,, I korrus

OST

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

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

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

• Noor abielupaar soovib osta maja 
järelmaksuga või üürida, tulevikus ostu 
võimalusega. Kõik dokumentatsioon 
vormistatakse notariaalselt. Maja võiks 
asuda Rakverest max 20 km kaugusel. 
Vaatame üle kõik pakkumised. Tel 
5346 3641

• Ostan garaaži Rakvere linnas. Tel 
5687 6617

• Ostan garaažiboksi Võsul, Haljalas 
või Rakveres. Tel 5341 9756

• Maagia kv ostab või võtab müü-
k i  ki n n i s v a ra .  Te l  5 8 5 5  0 7 2 0 , 
www.maagiakv.ee

•  O s t a n  m a a d .  Te l  5 2 0  7 6 1 6 , 
maaost@mail.ee

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

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

• Üürile anda 1toaline kõigi muga-
vustega korter Rakvere kesklinnas. 
Tel 5358 6829

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

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

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

• Anda üürile otse omanikult 1toaline 
korter Veltsis, õhksoojuspumba kütte-
ga, möbleeritud. Tel 5624 4605

• Pakkuda ÜKSIKULE inimesele üü-
rikorterit eramaja II korrusel, kaks 
tuba ja köök, wc, dušš. All I korrusel 
elab eakas pensionär, kelle tingimus 
on üksik inimene. Maja asub Tapa 
linnas, mitte ühelgi pidutsejal ja lär-
makal inimesel palun mitte tülitada. 
Tel 5660 5470

• Üürile anda Rakvere kesklinnas 
2toaline kõigi mugavustega korter KÜ 
kodukorrast kinni pidavale inimesele. 
Tel 5805 1683

• Üürile anda 2toaline korter Rakveres 
renoveerimisele minevas majas, Len-
nuki tn. Hind 200 €/kuu. Tel 5569 4674

• Annan üürile kõigi mugavustega 
2toalise korteri Rakveres Jaama 13. 
Tel 5349 1640

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

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

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

• Anda üürile Roelas kõigi mugavus-
tega 4toaline korter. Soovil ostuvõi-
malus. Korteri üldpindala 79 m2. Info 
telefonil 505 1902

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

• www.toonklaas.ee

• Müüa Ford Focus Trend 1,6i 09/2002. 
a, 74kW, bensiin, luukpära, 5 ust, he-
lesinine metallik, konditsioneer, 2 x 
el.aknad, kesklukk, valuveljed, kehtiv 
ülevaatus, korralik, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

 • Müüa Ford Focus Trend 1,6i 08/2007. 
a, 74kW, universaal, bensiin, hõbedane 
metallik, konditsioneer, kesklukk, 2 x 
el.aknad, originaal valuveljed, korra-
lik, äsja läbinud tehnilise ülevaatuse 
08/2019, ökonoomne, soodsalt! Rak-
vere. Tel 5903 7780

• Müüa Hyundai Getz 1,4, 2006. a, 
74kW, bensiin, kehtiv kindlustus, üle-
vaatus. Hind kokkuleppel. Tel 526 3961

• Müüa Honda Civiv Aerodeck 2000. 
a, 1,4B (universaal), konditsioneer, el. 
aknad, ÜV 06/209, kindlustus. Hind 
970 €. Tel 501 2306

• Müüa Mercedez Benz E200 CDI, 
diisel, 90kW, automaat, W211, 
ehitusaeg 07/2004. a, briljant hõbe 
metallik, salongis nahkpolster, 
originaal läbisõit 79  540 km, kü-
tusekulu kiirusel 90 km/h 4,3 l, 
talvel sõitnud ei ole, üks omanik, 
absoluutselt sarnane uue autoga, 
helistada võib 24 h. Tel 527 4467

• Müüa Opel Astra Caravan 1,9CDTi 
10/2006. a, 88kW, uuem mudel, uni-
versaal, turbodiisel, automaat käigu-
kast, kuldne metallik,  konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, el.aknad, tume sa-
long, veokonks, korralik, ökonoomne, 
kehtiv ülevaatus, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Seat Gordoba 1,9, 47kW, SDI, 
tumeroheline, 2004. a, ökonoomne, 
hooldatud. Kuulutus Kuldses Börsis , 
Lääne-Virumaa. Tel 515 2665

• Müüa Škoda Fabia Ambiente 1,4TDI 
01/2005. a, 55kW, turbodiisel, hõbe-
dane, universaalkere, hooldusraamat, 
konditsioneer, kesklukk, tume salong, 
pl.soojendus, superökonoomne! Rak-
vere. Tel 5903 7780

• Müüa 2011 aasta Škoda Octavia, 
hõbemetallik. Tel 5663 3572

• Müüa Toyota Corolla 2007. a, 1,6, 
bensiin, tumehall, väga ökonoomne, 
universaal. Tel 509 2275

• Müüa Toyota Corolla 2004. a, uni-
versaal, 2,0, diisel, 85kW. Heas korras. 
Hind 2500 €. Tel 5302 9943

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

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 04/2004. a, 74kW, turbodiisel, 
hõbedane, universaal, konditsioneer, 
4 x el.aknad, kesklukk puldist, origi-
naal valuveljed, veokonks, roosteta, 
mõlkideta, äsja läbinud tehnilise ÜV 
04/2019, korralik, superökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 02/2006. a, 74kW, turbodiisel, 
hall metallik, universaal, kliima, 4 x 
el.aknad, kesklukk puldist, uuem sa-
long, veokonks, roosteta, mõlkideta, 
läbinud tehnilise ülevaatuse 02/2019, 
superökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 1,6i 
05/2004. a, 77kW, bensiin, tumesinine 
metallik, universaal, konditsioneer, 
4 x el.aknad, kesklukk puldist, veo-
konks, roosteta, mõlkideta, korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 5 1,9TDIi 
07/2004. a, 77kW, turbodiisel, kirsipu-
nane metallik, 5 ust, luukpära, kondit-
sioneer, kesklukk puldist, 4 x el.aknad, 
veokonks, roosteta, mõlkideta, kor-
ralik, läbinud värskelt, tehnilise ÜV 

07/2019, superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Passat Trend 
1,9TDi 09/2003. a, 74kW, tumesinine, 
turbodiisel, sedaan, konditsioneer, 
el.aknad, veokonks, kehtiv ülevaatus 
09/2018, mõlkideta, korralik tehnika, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa uued GAZ-53 rattad. Hind 
kokkuleppel 240-508 €. Tel 5664 8332

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

• Autode ost. Võib pakkuda kõi-
ki marke ja igas seisukorras sõi-
duautosi ja kaubikuid. Tel 512 7543, 
bar500@hot.ee

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



Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717
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REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

RKAMD EHITUS
www.rkamdehitus.ee
RENT tel 5300 2086, 
EHITUS tel 501 7047

• Veoautode varuosad ja remont
• Müüme erinevaid furgoone
• Rehvitööd sõidu- ja veoautodele

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

Kanalisatsiooni- ja sadeveetorus-
tike survepesu ning ummistuste 
likvideerimine, settepaakide 
tühjendamine ja puhastamine, 
kanalistasioonipumplate puhas-
tamine, imbkaevude ja torustiku 
pesu, välistrasside veega täitmine 
ja surveproovid (vajalik 0,5´´ või 
1 ¼´´ sisekeermega ühendus). 
Fekaali, liiva, muda imemine 
ja transport. Sulatame jäätunud 
kanalisatsioonitrasse. 

Veepaagi maht 6 m³, imupaagi 
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ, 
info 5381 9930, 5194 4298

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

Settekaevude Settekaevude 
tühjendamine ja reovee tühjendamine ja reovee 

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

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

Info tel 504 0118

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

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

Info 5808 5965

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

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

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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 

dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@

gmail.com

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

voodrivahetus, soojustami-
ne, terrasside ehitus, san.

tehnilised tööd. Hinnad 
head. Tel 5808 5965

Teostame vannitubade 
remonti. 

Plaatimine, toru- ja
 elektritööd. 
Tel 518 7979

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

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

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

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, 
madel (2,45x9,0 m), kraana. Tel 
5682 7009

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

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

• Veoteenus. Tel 506 9814 või 517 
5480

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

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

• Transpordi- ja kolimisteenus 
madelauto ja kaubikutega. Tel 
5553 0770

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

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

• Alumiinium katuseredelite val-
mistamine. Tel 5159155

• Erikeevituse lahendused: TIG, 
MIG, MMA. Roostevaba, alumii-
nium jne. Alumiinium velgede 
parandus. Küsi lisa! Tel 5698 0253

• Teostame lammutustöid erai-
sikutele, samas ka prahivedu. Tel 
5553 0770

• Teostame kõiki lammutustöid. 
Hinnad soodsad. Tel 5450 5198

 • Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Kivipurustaja rent. Tel 526 4115

• Katuseplekk otse tootjalt, hin-
nad soodsad. Tel 553 9330

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

• Paigaldan kõnniteid ja teen plaati-
mistöid koos kaasnevate ehitus-re-
monditöödega. Tel 5606 9271

• Pakun majaehitusteenust oma ma-
terjalist ja odavalt. Tel 5646 5377

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

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

• Plekikantimise tööd, hinnad 
soodsad. Tel 5553 0770

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

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

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

• Teostame sisetöid ja vannitubade 
remonti. Tel 5656 4031

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

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

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

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

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

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

• Korstnapühkija ja pottsepatööd. 
Tel 522 1165

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Automaatikatiib-  ja  l iug-
väravatele. Tõstuksed, tõkke-
puud, remont. Tel 5555 8293, 
tenentte@gmail.com

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

• KÕIK ELEKTRITÖ ÖD .  Tel 
5052 465

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

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Teostan erinevaid elektriga seon-
duvaid töid üle Eesti. Tel 5689 4149, 
Rmtelekter@gmail.com. RMT Elekter 
OÜ

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

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

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

*LASTE ATV=FERRARI (pu-

nane, kõige rohkem ostetud), 

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

rollerid; ATV-d

Võimalik osta järelmaksuga

MOPEEDI MOOTORID 
245 €

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

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

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

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

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

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

V

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KODU

OST

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

TALLINNA 49B 
MÖÖBLIKAUPLUSES 

ON SUUR 
TÜHJENDUSMÜÜK!

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

Betoonpõrandate 
planetaarne 

lihvimine. 
Betoonpõrandate 
hooldus ja remont 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing, 
mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

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

Rakmettrans

Pakume laias valikus 
üldehitustöid nii eramute, 

paarismajade, rida- ja 
korterelamute kui viilhallide 

ehituseks ja renoveerimiseks:

• müüritööd
• katusetööd
• ehituspuusepatööd
• vundamendi rajamine
• akende ja uste 

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357

E-mail: info@rolux.ee

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

METALLITÖÖD
• Valmistame treppe
• Piirdeid terassile, 

treppidele ja 
palkonitele

• Varju katteid
• Liug- ja tiirväravaid
• Klaaspiirdeid

Lisa info tel 502 9055
rlr@neti.ee

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

Tänava- ja äärekivide 
paigaldus. 

Kiviplatside ja 
kõnniteede ehitus ning 

haljastus. 
Info tel 5673 4632

• Hauaplaatide ja hauakivide 
puhastus. Tel 5373 3408

• Hauaplatside ehitamine. Tel 
5834 4024

• Võsa lõikus ja muru trimmerdami-
ne. Tel 5670 9080

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

• Felix bänd. Tel 5559 3419

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

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

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

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

• SAT-süsteemid alates 95 €. TV-an-
tennid – paigaldus, remont. OÜ RTS 
ANTENN. Tel 5340 7808

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 
5656 8735

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

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

• Annan ära sümboolse raha eest 
uue Dormeo madratsi 50x200. Tel 
5553 2621

• Odavalt saada malmist Leedu 
keskküttekatel, 20 kW puit-kivi-
süsi. Tel 509 2489

• Ära anda klaaspurgid. Tel 506 2533

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

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

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

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

• Ostan töölaua, kruustangid, alasi, 
puurpingi, saunaahju, pliidiplaadi 
ja –ukse. Tel 503 1849

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

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

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

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

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 
507 9984

• Ostan hõbe- või kuldkella. Tel 5590 
6683

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

• Ostan tsaariaegset raha, hõbedat 
ja kulda. Meil ecoselv@hot.ee. Tel 
553 4023

• Ostan linttrenažööri, mille peal saab 
kõndida, samas müüa suurt eterniiti 5 
tk. Tel 5349 9628

• Ostan vanaaegse pianino, soovitav 
heas korras. Tel 503 1849

• Ostan mootorratta või võrri, võivad 
vajada remonti või nende osi. Samuti 
ostan roostevaba õlleankru. Tel 503 
1849

• Ostan soodsalt köögimööbli, elekt-
ripliidi ja külmkapi. Tel 5332 8728

• Ostan 150-l roostevaba boileri ja 
kasutamata jäänud põrandaplaate + 
L 1 m2. Tel 5853 4573
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Kuuluta

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

KÜTTEPUUD

EHITUS

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

METS

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

VANAVARA

TEATED

TUTVUS

SEENIORTUGI OÜ 
pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga 
toimetulekul

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

MUU

Viru Halud OÜ müüb 
aastaringselt

-Kuiva küttepuud 
-Toorest küttepuud 

- Kõrge kütteväärtusega 
kasebriketti

Info ja tellimine 
tel 5851 5859 

www.viruhalud.ee
Viru Halud OÜ

ostab
Metsa raieõigust

Majandame ka pehmeid 
lanke

Info ja hinnapakkumised
58150152

liis@viruhalud.ee

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

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (40liitrilises kotis). Halgude 
pikkus 30 cm. Hind lepal 2.50 €/kott 
ja kasel 3.00 €/kott. Tel 505 1528

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

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

• Müüa kuivi küttepuid ka väikestes 
kogustes. Tel 507 4958

• Müüa aastaringselt halupuid pik-
kusega 30-55 cm. Toome halud teie 
asukohta. Tel 503 0311

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

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

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

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

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

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

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

• Müüa punast sõstart, kogus ja hind 
kokkuleppel. Tel 5452 2922

• Müüa mett 6 €/kg, korjatud metsast, 
kätte saab Rakverest. Tel 5569 7224

• Mee müük Mõdriku küla, Rakverest 
6 km, soovi korral toon ise kohale, võib 
tulla ka oma nõuga. Tel 5346 9159

• Annan ära väikese tasu eest sõnni-
kut, kanamuna karpe ja kuivatatud 
munakoori. Tel 5863 8134

• Müüa platvormkaal 150 kg kar-
tulite ja aiasaaduste kaalumiseks. 
Tel 509 2489

• Müüa BELARUS, 2-teljeline haa-
gis, M2140, metallmahuti 5 t. Tel 
5358 6829

• Müüa siiamikassi pojad. Tel 5878 
2339

• Müüa hiidküüliku pojad, sobivad 
hästi lemmikloomaks. Tel 5878 2304

• Müüa tuhkru kutsikad. Tel 5638 4602

• Sümboolselt ära anda süsimust 
kassipoeg. Tel 5833 0153

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

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

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

• Hooaja riided Soomest. Laomüük 
Haljala rahvamajas laupäeval 18. 
augustil kell 11.00-13.30

• Aitäh, härra varas, et sa varastasid 6. 
augustil toidukotid bussipeatusest ära!

• Palju õnne, Vilma Kivistik, 95. 
juubeli puhul. Soovib Raivo ja naaber

MTÜ Viru Autistide 
Keskus pakub Rakvere 
linnas autismispektri 

häirega isikutele 
päevakeskuse teenust. 

Ootame kliente.
Info tel 5566 0225 või 
viruautistidekeskus@

gmail.com

Eakaskodus
koduabiteenused eakatele
telehooldusteenus ja- 
seadmed 

Ela turvaliselt omas kodus

372 508 6212   
372 5905 6047
info@eakaskodus.ee  
www.eakaskodus.ee

• Mees 55a, taimetoitlane, otsib kaas-
last. Tel 5867 7528

• 57aastane sale mees (ei suitseta) tut-
vub noorema naisega. Tel 5348 9906

• Üksik 59 aastane mees soovib tutvu-
da üksiku materiaalselt kindlustatud 
174 cm pikka autoga naisega, kes 
oleks hea perenaine/tantsupartner. 
Tel 554 6490

• Mees otsib kaaslast kuni 68a, võib 
olla venelanna. Tel 589 4291

• www.toonklaas.ee

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

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

Suvel mõnule rannas!
Ära raiska aega!

Telli Kuulutaja 
endale KOJU!

Internetist 
tellimine.ee
või telefonil 

617 7717

LOE
INTERNETIS

www.kuulutaja.ee
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TÄNA MAAILMAS

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Hinnad turul 16. augus  l 2018

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

NIMETUS KOGUS
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 2,00

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00 7,00

Petersell kg 10,00

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Küüslauk  kg 8,00 10,00

Kapsas kg 1,00 1,50

Porgand kg 2,00

Kaalikas kg 2,00

Peet kg 2,00

Suvikõrvits kg 0,80

Aeduba kg 3,00

Tomat  kg 2,00 3,00

Kurk, väike  kg 1,00 1,50

Salatikurk  kg 1,00

Õunad kg 1,00

Õunad (import) kg 1,80

Ploomid (import) kg 2,50 3,00

Murelid (import) kg 4,00

Kirsid (import) kg 3,00

Kultuurmustikad 
(import)

kg 8,00

Mustikad liiter 3,00 3,50

Pohlad liiter 5,00

Maasikad (import) kg 4,50 5,00

Vaarikad (import) kg 10,00

Mustad sõstrad kg 5,00

Karusmarjad kg 3,00

Kukeseened kg 12,00

Arbuus (import) kg 1,50

Hapukurk kg 6,00

Mesi, värske 700 g purk 5,50

Üks väike rõõm las olla igas päevas,
sa oma teelt võta üles ta!
Üks sõna soe või  killuke sinist taevast
või  õitsev  õis, sa ikka leia üles see!

EVI LAIT
õnne soovivad sulle 75. 
juubelisünnipäeva puhul!

Töökaaslased OG Elektra jahelaost

Mälestust sa hella pälvid, 

pälvid austust, sõnu häid. 

Mälestuste kauneid jälgi 

meile hinge sinust jäi.

 
KARL LAMUST 

mälestavad 
100. sünniaastapäeval 

pojad peredega
 

Südamlik kaastunne Ritale, 
Aivarile ja Rometile 

EMA
kaotuse puhul. 

Pille pere

Ei enam kõndimas sind teel, 
su hääl me kõrvus kõlab veel. 

Ei enam naeratust su suul, 
nüüd tasa leinas nutab tuul.

Südamlik kaastunne Sergeile perega 
ja Rajale kalli ema ja õe 
TAMARA FISCHEVA

kaotuse puhul. 
Ljuda, Nadja, 
Niina, Valja 

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

www.kuulutaja.ee

Täna 31 aastat tagasi suri 
vanglas Hitleri-Saksa-
maa üks olulisemaid rii-
gitegelasi Rudolf Hess, 
kuid siiamaani vaiel-
dakse selle üle, kas mees 
tappis end ise või oli tal 
„abistajaid”.

Allan Espenberg

Rudolf Walter Richard Hess 
(1894-1987) oli Adolf Hitle-
ri üks lähedasemaid võitlus-
kaaslasi, ühtlasi oli ta tähtsu-
selt teine mees Natsionaalsot-
sialistlikus Saksa Töölispar-
teis (NSDAP). Kui Esimeses 
maailmasõjas osales Hess täie 
rauaga ning sai korduvalt 
haavata ja pälvis mitmeid au-
tasusid, siis Teine maailma-
sõda lõppes tema jaoks üsna 
varakult ja üpris kurvalt.

Salamissiooni 
kiire nurjumine
1941. aasta 10. mai öösel len-
das Hess eraviisilise ja ülisa-
lajase rahumissiooniga Šoti-
maale, et arvatavasti püüda 
lõpetada lahkhelid Saksamaa 
ja Suurbritannia vahel ning 
liidulepingu sõlmimise järel 
alustada üheskoos sõda Nõu-
kogude Liidu vastu. Kuid 
Hess langes pärast langevar-
juga lennukilt alla hüppamist 
inglaste kätte vangi ning sel-
lega oligi sõda ja ka erimis-
sioon tema jaoks lõppenud.

Millised olid Hessile antud 
täpsed juhised, pole teada. Ka 
vangilangemise järel ei rääki-
nud Hess midagi oma eriüles-
andest, mistõttu pole tänaseni 
teada, kas Hessi saatis inglas-
te juurde Hitler või lendas ta 
sinna omal algatusel. Müstee-
riumiks jääb Hessi ülemere-
lend tõenäoliselt alatiseks.

Nürnbergi kohtuprotsessil 
1946. aastal mõisteti Hess küll 
süüdi, kuid kuna ta polnud 
oma tahtest sõltumata (viibis 
suurema osa sõjaajast vangi-
kongis) osalenud inimsusvas-
taste kuritegude kordasaat-
mises, siis pääses ta hukkami-
sest. Ta mõisteti eluks ajaks 
vangi. Viimased kaksküm-
mend eluaastat viibiski Hess 
Saksamaal Spandau vanglas, 
olles selle kinnipidamiskoha 

Vaatamata arstide pingutus-
tele suri Hess umbes kaks ja 
pool tundi hiljem. Kohtuars-
ti järelduses öeldi, et surm 
saabus „kõri kokkusurumisel 
tekkinud lämbumise“ taga-
järjel. Abivahendina tapmisel 
oli Hess kasutanud laualambi 
juhtme külge kinnitatud kol-
memeetrist pikendusjuhet.

Varasemast ajast oli teada, 
et Hess oli ennegi püüdnud 
oma elu lõpetada. Seepä-
rast oli teda valvama pandud 
erirühm, mille eesmärgiks oli 
enesetapu ärahoidmine. Kuid 
üsna pea pärast Hessi surma 
läksid liikvele kuulujutud ja 
tekkisid kahtlused, nagu po-
leks Hess elust lahkunud omal 
vabal soovil. Ühe versiooni 
kohaselt olevat Hessi likvi-
deerinud Briti salateenistu-
sed, kuna ta olevat liiga palju 
teadnud.

Hessi taskust leiti surmaeel-
ne kiri, mis olevat kirjutatud 
„mõni minut enne minu sur-
ma“. Hessi poeg Wolf Rüdi-
ger Hess juhtis tähelepanu 
allkirjale „Teie kõige eakam“, 
kuna Hess polevat sellist lõ-
puväljendit juba vähemalt 
paarkümmend aastat kasu-
tanud. Pealegi oli Hess juba 
93aastane, kelle kätes polnud 
enam peaaegu mingit jõudu 
ja kes hädavaevu suutis van-
gikongist vanglaaeda jalutada. 
Dokumentidest ei ilmne, kui-
das selline väeti mees oli suu-
teline end ise tapma.

Hessi vägivaldse surma 
pooldajad (sealhulgas tema 
poeg) väidavad, et Suurbri-
tannia peaminister Winston 
Churchill käskis 1941. aasta 
Hessi-visiidi asjaolud täieli-
kult salastada, et inglastel ei 
kaoks võimalus ja ettekääne 
sõjas osalemiseks. Kui aga 
tekkis oht, et Hess võib lõ-
puks vabadusse pääseda, ot-
sustati ta tappa.

„Rudolf Hess ei tapnud en-
nast 17. augustil 1987, nagu 
seda väidab Briti valitsus. 
Kõik asitõendid viitavad sel-
lele, et kõrgemalt poolt tul-
nud käsu kohaselt mõrvasid 
minu isa briti ohvitserid,“ tegi 
Wolf Rüdiger Hess selgeks 
oma seisukoha.

Liitlasvägede sõjaväe juht-
kond hakkas kartma süüdis-
tusi lohakuses ning korraldas 
seetõttu omapoolse juurdluse 
Hessi surma asjaolude välja 
selgitamiseks. Kontrolluu-
rimist teostasid Briti sõja-
väepolitsei erijuurdlusosa-
konna spetsialistid, kes oma 
lõppraportis kinnitasid, et 
Hess sooritas ilmselgelt ene-
setapu ja tõendeid välise va-
helesegamise kohta ei avasta-
tud.

Kui juurdlus oli lõpetatud, 
hävitati Hessi kõik isiklikud 
asjad ja raport salastati. Viis 
nädalat pärast Hessi surma lü-
kati buldooseritega kokku ka 
Spandau vangla ja selle ase-
mele ehitati supermarket.

1987: 93aastase Rudolf Hessi saladuslik surm

Rudolf Walter Richard Hess oli Adolf Hitleri üks lähedasemaid 
võitluskaaslasi.

Allikas: wikipedia.org

ainus ja viimane vang. Väi-
detavalt lõpetas ta oma elu 
vanglas enesetapuga.

Hessi eluloos on palju sala-
dusi ja ebaselgust, kuid kõige 
suuremad müsteeriumid on 
seotud rahumissiooni ja väi-
detava enesetapuga. Kolmas 
tohutu saladus on siiski veel: 
2011. aasta suvel hävitasid 
Saksamaa võimud Hessi haua 
Baierimaal, kuna see hakkas 
muutuma tema fännide ja 
neonatside kogunemispai-
gaks. Hessi säilmed põletati ja 
puistati mingisse järve, mille 
nime pole avalikustatud.

Mis juhtus 
17. augustil 1987?
Kuus aastat tagasi avalikustati 
Suurbritannias salajased uu-
rimismaterjalid ja fotod, mis 
käsitlevad Hessi viimaseid 
elutunde ja surma asjaolusid. 
Senimaani polnud selge, kas 
Hess tappis ennast ise või „ai-
tasid“ teda teise ilma minna 

Inglise salateenistuse agen-
did. Tegelikult ei too ka need 
avalikustatud dokumendid 
asjaloosse siiski täit selgust. 
Mõned uurijad on väitnud, 
et kui mingeid uusi materjale 
rohkem välja ei ilmu, siis võib 
üsna kindlalt väita, et tege-
mist oli enesetapuga.

17. augustil 1987. aas-
tal soovis 93aastane Rudolf 
Hess minna Spandau vangla 
suvemajja, kus talle meeldis 
sageli aega veeta. Kell 14.30 
astus Hess lehtlasse ja vangi-
valvur – Ameerika Ühend-
riikide mustanahaline sõdur 
Tony Jordan jäi ukse taha 
vahti pidama. Viis minutit 
hiljem heitis valvur lehtlasse 
pilgu ja nägi, et Hess oli akna-
lingi külge seotud elektrijuht-
mega end üles poonud.

Mees oli põrandale kukku-
nud ja tunda oli veel nõrka 
pulssi. Jordan püüdis vahialu-
sele osutada esmaabi ja kutsus 
telefoniga välja meedikud. 
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MÕNE REAGA

Eelmisel nädalavahetu-
sel toimunud festival tõi 
Käsmu kaheksa ja pool 
tuhat muusikasõpra.

Tõnu Lilleorg

Seekordne Viru Folk oli pü-
hendatud meie riigi sajan-
dale sünnipäevale ja pakkus 
seetõttu valdavalt kodumaist 
muusikat. Ilm oli suurepära-
ne, kui näiteks reedel oli sise-
maal suur palavus, siis mere 
ääres seda tunda ei olnud.

Kohal oli rohkesti toidu ja 
joogiga kaubitsejaid, paku-
ti mitmesuguseid tegevusi. 
Näiteks sai lasta endast port-
reed joonistada, elada kaasa 
teatrietendustele ning saunas 
ja ujumas käia. Naaberasula 
Võsu vahet liikusid kaater ja 
tasuta bussid. Kuradisaarele 
tehti jalgsimatku ja mugavalt 
olid korraldatud telklaagrid.

Kontserdid ja etendused 
olid heatasemelised ning 
kuna kõigis esinemistes oli 
juttu romantikast, moodus-
tus kokku kena tervik, mil-

lest võis üht-teist kõrva taha 
panna. Probleemi sõnastas 
Estonian Voices: „Huikan ja 
huikan ning tahaks, et mõni 
kena noormees huikaks vas-
tu, aga näe, ei ole seda vastu-
huikajat.“

Naised Köögis andsid sellist 
nõu: „Tuleb end armastusele 
avada ja saata välja taotlus.“ 
Oma mustades ülikondades 
põgenenud amišeid meenu-
tav Puuluup pakkus lahen-
duseks iseennast: „Ma olen 
sinu unistus ja väljapääs, ma 
olen õnn, ma olen armastus.“ 

Väikeste Lõõtspillide Ühing 
rõhutas praktilise tegevuse 
olulisust: „Otsi ikka lahtist 
ust, kust võiks leida lohutust.“

Must Kast oma etenduses 
„Peks mõisatallis“ viitas ette-
nägelikkuse olulisusele: „Järg-
mine kord pane kumm va-
hele, pane kaks!“ Rändteater 
Vaba Vanker jagas etenduses 
„Eestlaste muistne sugu“ nei-
dudele ja noormeestele aja-
looliselt läbiproovitud retsep-
te, kuidas töödelda toitu nii, 
et see silmarõõmule sisse söö-
detuna temas kire sütitaks.

Zetod jagasid publikuga 
edulugu, mis juhtus nende 
Viru Folgi kontserdil kümme 
aastat tagasi. Nimelt said kok-
ku kaks Võrumaa naaberkü-
lade elanikku, kes siis esimest 
korda koos tantsisid. Ja pärast 
seda on nad õnnelikult koos 
elanud. Tantsimise olulisust 
näis mõistvat ka Metsatöll, 
kui bändi tugev transamees 
vinnas laulu „Oma laulu ei 
leia ma üles“ esitamiseks pub-
liku seast lavale paarküm-
mend naist, kes loo ajal vah-
vasti tantsu lõid. Neil, kel ja-

gus lusti veel pärast südaööd 
jalga keerutada, said seda teha 
simmanibändide saatel Lai-
nela kohviku saalis.

Sellistes suurepärastes olu-
des sai festivalipublik parimal 
viisil puhata ja vaimu värs-
kendada. Mitmel korral tabas 
kõrv kaaspeoliste vestlustest 
lausekatkeid nagu: „Ma olen 
väga rahul!“ ja „Seekord on 
eriti hea.“ Ning pühapäeva 
pärastlõunal, kui inimesed 
hakkasid koju minema, kin-
giti piletikioski juures kõigile 
veel väike Eesti lipp.

Viru-Nigula jooksu või-
du viis teist aastat järjest 
koju Raido Mitt. Üritu-
sel püstitati ka uus osa-
lusrekord ning korral-
dus sujus viperusteta.

Eliisa Sild

Möödunud pühapäeval, 12. 
augustil toimus Viru-Nigulas 
traditsiooniline rahvajooks 
juba 19. korda. Tegemist oli 
Lääne-Virumaa jooksusarja 
kolmanda etapiga, millel osa-
les 212 spordisõpra.

Rahvajooksu korraldaja Ai-
nar Sepnik rõõmustas, et nii 
suur hulk inimesi tuli jook-
sust osa võtma. „Juba enne 
jooksu oli selge, et võistlejaid 
tuleb palju, kuna eelregist-
reerunuid oli hulga. Siiani oli 
rekord 196 osalejat,“ sõnas 
Sepnik.

Ka ilmataat soosis üritust. 
„Ilmaga läks väga hästi. Hom-
mikul oli hea meel, et vihma 
sadas, kuna väga palavaga on 
raske joosta ning see natuke 
leevendas olukorda. Võistluse 
ajal oli ilm tõesti super,“ rõõ-
mustas korraldaja. Õnneks 
saabus tugev paduvihm võist-
luspaika alles siis, kui jook-
sudistantsid ja autasustamine 
olid lõppenud.

Jooksusündmusega jäid ra-
hule ka osavõtjad. „Rada oli 
huvitav, kuna see kulges läbi 
imelise looduse. Leidus nii 
mõnusaid tõuse kui ka peh-
meid metsaradasid,“ muljetas 
jooksul osalenud Karl.

Jooksu parimad
Jooksust said osa võtta kõik 
huvilised. Viru-Nigulas toi-
musid lühikeste distantsidega 

Ööjooksu ajal muudetakse 
Rakveres liiklust
Seoses Viking Line Eesti Ööjooksu toimumisega Rakveres 
laupäeval, 18. augustil muudetakse sündmuse päeval kesk-
linnas ajutiselt liikluskorraldust.

Osaliselt piiratakse sõidukite liiklemist alates kella 8st 
(sealhulgas Kastani puiesteel, Laial ja Adoffi tänaval) ning 
ulatuslikumalt alates kella 16.30st. Kõigi Ööjooksu võistlus-
radade ulatuses on liiklus suletud ajavahemikul kell 20.30–
00.30.

Korraldajad vabandavad elanike ees, kellele ajutised liik-
luspiirangud valmistavad ebamugavusi. Liikluskorralduse 
muudatused on Ööjooksul osalejate tervise hoidmiseks ning 
linlaste vara säilitamiseks. Korraldajad loodavad mõistvale 
suhtumisele ja paluvad võimalusel sel päeval autoga liiku-
mist Rakvere kesklinnas piirata või sootuks vältida.

Tungivalt palutakse sõidukeid 18. augustil mitte parkida 
Laiale, Posti, Pikale ja Laada tänavale ning Kastani puies-
teele. Nimetatud tänavatel liigub Ööjooksu ajal suur hulk 
inimesi, kes ei pruugi nende ees seisvaid takistusi märgata 
ning võivad seetõttu kahjustada nii autosid kui ka iseennast.

Kuulutaja

Viru-Nigula rahvajooksul 
oli palju osalejaid

Viru Folk pakkus lõõgastust ja nõuandeid

lastejooksud, 3,3 km pikku-
ne noortejooks ja põhijooks, 
mis oli 7,5 km pikk. Parima 
tulemusega paistis silma põ-
hijooksul esimese koha saa-
vutanud Raido Mitt ajaga 
25.35. Naiste seas võidutses 
aga Liis-Grete Arro tulemu-
sega 29.50.

Võitjatele olid välja pandud 
korralikud auhinnad. „Laste-
le olid vähe sümboolsemad, 
suurematele aga päris head 
auhinnad. Kohalik Flexa Ees-
ti AS mööblitootja on juba 
mitmeid aastaid välja pannud 
laste mööblit. Kohalikud et-
tevõtted aitavad meid päris 
palju,“ rõõmustas korraldaja 
Ainar Sepnik.

Võistluse korraldamisel oli 
mõeldud kõigele. Peale väsi-
tavat jooksu said osalejad pe-
semas käia ja turgutada end 
sooja supi ning morsiga. Ko-
hapeal oli ka kvalifitseeritud 
meditsiinitöötaja, kes vajadu-
sel abi sai osutada.

Korraldaja jäi ise võistlu-
se organiseerimisega rahule: 
„Korraldus sujus hästi. Mina 
korraldan jooksu juba 9 aas-
tat, 10 aastat tegi seda Vi-
ru-Nigula Spordiklubi. Koge-
musi on juba piisavalt palju, 
meeskond on kindel ja kõik 
sujub.“

Osavõtt on tähtis
Sepnik on ise küllaltki suur 

spordihuviline: „Olen enamus 
kordadel üritanud ise joosta. 
Sellel aastal pole küll nii pal-
ju trenni teinud, kuid minu 
jaoks on pigem oluline see, et 
saaksin osaleda võimalikult 
paljudel Lääne-Virumaal toi-
muvatel üritustel.“

Lähiajal on Lääne-Viru-
maal tulemas veel mitmeid 
suuri jooksusündmusi, kus 
kõigil huvilistel on võimalik 
end võistlustrassil proovile 
panna või raja kõrval teiste-
le kaasa elada. Laupäeval, 18. 
augustil toimub suurejoone-
line Ööjooks ning Lääne-Vi-
rumaa jooksusari jätkub sep-
tembris.

Viru-Nigula rahvajooksu stardipauk.
Foto: Eliisa Sild
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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

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

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

Oma Põrsa lihapoest leiad rikkaliku
valiku värsket sealiha

Seahakkliha

Müügil erinevad grilltooted

al 2,45 /kg

2,09 /kg

al 3,50 /kg

€

€

€

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

Ideest teostuseni!

valmistatud eestimaisest puidust

vastavad kõrgeimale standardile

heleda värvusega

ühtlase kvaliteediga

Olete oodatud ostma!

preemiumklassi puidugraanulid

PARIM HIND TOOTJA ESINDAJALT!
Tapa, Ülesõidu 8, / avatud 8:00-17:00 / Tel. 55 560 167
info@proplekitood.ee / www.proplekitood.ee

VIHMAVEESÜSTEEMID TERASKATUSED JA -TARVIKUD TURVATOOTED

EELARVESTUS

TRANSPORT

PAIGALDUS

PRO PLEKITÖÖD

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

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

Sul on vaja ust?

Palju tooteid laos kohe olemas

Mõõdame ja paigaldame

www.kvaliteetuks.ee

Lai 1 Rakvere

tel: 5660 2630

e-mail: info@kvaliteetuks.ee

Tutvu toodetega kodulehel:

või astu läbi meie salongist

Täpsem info

või saada meile

Kvaliteetuks OÜ aitab!

Pakume kõikvõimalikke uksi

nii metallist kui puidust

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