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Caaro SK maadlusklubi ootab uusi liikmeid
liituma klubiga. Treeningutele on oodatud nii tüdrukud kui poisid.
Koht: Kadrina Spordikeskus, maadlussaal.

Caaro SK maadlusklubi treeningute ajad alates septembrist:
E, K, N 14.30-16.00
E,T, K, N, R 17.30-19.30
P 17.00-18.30

Treenerid: ja

1.-5. klass
kõik huvilised

kõik huvilised

Valeri Pormann mob. 5089922 Marger Pormann mob. 5189060

www. .ee info@calidum.ee
Tel 5818 0046 Kreutzwaldi 12b, Rakvere
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Võltskaup on odav, aga 
võib sageli välja näha 
ka ahvatlevalt stiilne 
ning nagu ehtne – võib 
juhtuda, et e-poes sa-
tud kogemata võltskau-
ba ostjaks. Miks on see 
probleem ning kas 
peaks maksma rohkem 
mingi kindla kaubamär-
giga toote eest?

Kristina Tammaru,
EL tarbija 

nõustamiskeskuse 
juhataja

Võltskaubaga seonduvaid 
probleeme on mitmeid. Kõi-
ge hullem, mis juhtuda võib, 
on olukord, mil võltskaup 
osutub ohtlikuks sulle või 
kellelegi teisele. Näiteks osad 
tooted võivad sisaldada oht-
likke kemikaale, mis võivad 
põhjustada tervisehädasid. 
Ohutus on eriti oluline too-
dete puhul, millel on otsene 
kontakt inimese nahaga, nt 
ilutooted, mis võivad sisalda-
da keelatud aineid.

Võltskaupade hulgas liigub 
lisaks rõivastele ja aksessuaa-
ridele ka tehnikakaupu, mis 
võivad olla toodetud ohutus-
reegleid arvesse võtmata ning 
kasutamisel põlema süttida 
või plahvatada. Näiteid võib 

tuua nii telefonidest, printeri-
test kui kodumasinatest. Väga 
suur oht tervisele kaasneb ka 
originaaltoote kopeerimi-
sel valmistatud mänguasjade 
puhul, sest väikelapse tervist 
võib tõsiselt ohustada mis-
tahes ohutusnõude eiramine 
tootmisel.

Teisalt on küsimus majan-
duslikus mõjus, kuna võlts-
tooted rikuvad autoriõigusi, 
mistõttu on tegemist kuri-
tegeliku tegevusega. Samuti 
tuleb teada, millised on selli-
se kauba tootmise tingimu-
sed – kuidas ja millest need 
toodeti? Tootmisel on mõju 
keskkonnale, inimestele ning 
loomadele. Võltskauba toot-
jad ilmselt ei mõtle oma toot-
misviisi ja toodete mõjule, 
mistõttu nad ka ei võta selle 
eest vastutust. Paraku tarbijal 
ei ole võimalik tootega tut-
vudes kindlaks teha, milliseid 
aineid ja materjale selle toot-
misel tegelikult on kasutatud, 
seega puudub kindlus toote 
omadustes.

Neljas probleem, mis ne-
tist võltskauba tellimisel võib 
tekkida, on see, et Eesti Mak-
su- ja Tolliamet konfiskeerib 
saadetise ning intellektuaal-
omandi õiguse rikkumise 
kahtlusega kaup kuulub hävi-
tamisele.

Lisaks on erinevates Eu-
roopa Liidu liikmesriikides 
ette nähtud mitmeid sankt-

E-poest soetatud võltskaup võib ostjale tuua hulgaliselt probleeme

Kui hind tundub liiga hea, et olla tõsi, siis see ilmselt ei olegi tõsi, vaid pettus. Foto: EL 
tarbija nõustamiskeskus

sioone, mida ei rakendata 
üksnes võltskauba müüjatele, 
vaid ka ostjatele. Nii võib ole-
nevalt riigist võltsingu ostjat 
tabada rahatrahv 70 eurost 
kuni 15 000 euroni.

Näiteid võltskauba 
ostmisest
Eesti EL tarbija nõustamis-
keskusesse laekub aegajalt 
tarbijate pöördumisi, milles 
soovitakse nõu, mida teha 
e-poest saabunud kaubaga, 
mis on silmnähtavalt võlt-
sing. Näiteks pöördus hiljuti 
keskuse poole tarbija Saksa-
maalt, kes tellis Eesti e-poest 
Nike jooksujalatsid. Kaup 
saabus tarbijale Taiwanist 
ning toode erines silmator-

kavalt Nike jalatsitest. Sellises 
olukorras on kõige kergem 
kasutada 14-päevast tagane-
mise õigust ja kaup tagasi saa-
ta. Paraku tuleb sellisel juhul 
tavaliselt tasuda tagastamise 
kulu. Seetõttu tasub esitada 
kauplejale pretensioon, et 
kaup ei vasta tellitule ning 
küsida tagasi toote eest maks-
tud raha.

Teine hiljutine juhtum 
puudutas Eesti tarbijat, kes 
ostis välismaisest e-poest 
Chanel kaubamärgi käekoti, 
mis kuvatud pildi ning hinna 
järgi otsustades oli originaal-
tootele väga sarnane. Para-
ku pidas Eesti toll saadetise 
kinni, sest see sisaldas intel-
lektuaalset omandit rikkuvat 

kaupa ehk võltsingut. Too-
de kuulus hävitamisele ning 
tarbija oli ilma nii rahast kui 
kotist.

Jälgi ohumärke
Veebipoest ostmise eripära 
tõttu on keeruline enne ostu 
sooritamist toodet uurides 
tuvastada, kas tegemist on 
originaalse või võltskaubaga. 
Küll aga on võimalik märgata 
mitmeid asjaolusid, mis viita-
vad, et tegemist ei pruugi olla 
ausa kaubaga.

Uuri müüja tausta
Kes on müüja, kus ta asub 
ning kas ta pakub enda koh-
ta piisavalt kontaktandmeid. 
Samuti tasub uurida, mida 
räägivad senised kliendid. 
Kriitilisi kommentaare tasuks 
tähelepanelikult lugeda.

Hinda ostukeskkonda
Kas e-pood tundub aus ja tur-
valine? Otsi ka turvalise ostu-
koha märgist, neid on erine-
vaid. Võimalusel kontrolli ka, 
kas selline märk eksisteerib, 
kuna petulehed võivad neid 
ka võltsida. Samuti tasub hin-
nata veebilehe väljanägemist 
ning keelekasutust. Kehva 
kvaliteediga fotod, väär kee-
lekasutus ning ebaprofessio-
naalne väljanägemine ei ole 
usaldust tekitavad asjaolud. 
Oluline on vaadata ka, kui-
das müüja hindab tarbija sea-

dusejärgseid õigusi – nt kas 
kirjeldab e-poes pretensiooni 
esitamise õigust ja toodete ta-
gastamise tingimusi.

Hinnad ja müügiõigus
Võltstooteid pakutakse sage-
li kümneid kordi odavamalt, 
kui originaaltooteid, mis on 
selge viide pettusele. Kui 
hind tundub liiga hea, et olla 
tõsi, siis see ilmselt ei olegi 
tõsi, vaid pettus. Ülevaate 
originaaltoodete hinnaklas-
sist saab uurides tooteid kau-
bamärgi ametlikul veebile-
hel. Veendumaks, kas leitud 
e-pood on ametlik edasimüü-
ja, tasuks üles otsida tootja 
enda veebileht, kus sageli on 
nimekiri toodete ametlikest 
edasimüüjatest.

Turvalised makseviisid
Tutvu võimalike makseviisi-
dega – kas saad maksta kre-
diitkaardiga, mõne turvalise 
makseplatvormi kaudu või 
saad maksmiseks arve. Väldi 
raha kandmist otse kaupleja 
kontole ning küsi tellimuse 
kinnitus, kui seda automaat-
selt ei pakuta. Originaallehed 
aktsepteerivad alati krediit-
kaardimakseid ning krediit-
kaardi info sisestamisel peab 
lehe alumises servas olema ta-
baluku kujutis ja aadressi algu-
sele lisandunud „s“ – https://, 
mis näitab turvalist salastatud 
andmesideühendust.

Lennukalt
üll atusi. 
Tule püüdma -  juba 30. augustil!
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NÄDALA PILT

Viru malev 
pidas perepäeva

M öödunud laupäeval said Rutja harjutusväljal kokku 
malevlaste pered, et koos üks suvine päev mööda 
saata.

Päeva planeerides panustati lastele: tegevusi oli nii seik-
lusradadel, hobukaarikus, näomaalingunurgas, airsoft’i las-
tes ja kontsertplatsil, kus esines Uhtna mandoliinide orkes-
ter. Suppi ja moosiga pannkooke valmistasid Jõgeva Nais-
kodukaitse toitlustajad.

„Meie malevlased olid kevadel Covid-19 eesliinil väga 
tublid ja seepärast väärivad nad kindlasti seda päeva oma 
pere seltsis,“ sõnas malevapealik kolonelleitnant Jaanus 
Ainsalu.

Viru maleva perepäeval koguti heategevusmüügiga ning 
annetustena 424 eurot, millega toetati suurperesid koolitar-
vete ostmisel.

Kuulutaja
Foto: Eduard Iganus

Põhisõnumiks on, et 
kool algab 1. septembril 
ning võimalikult tavapä-
raselt. Koolisiseste nak-
kusjuhtude puhul korral-
datakse töö ümber pi-
gem klassi kaupa ning 
välditakse haridusasu-
tuste täielikku distants-
õppele viimist.

Liisi Kanna

Kesknädalal saadeti haridu-
sasutustele suunised algavaks 
kooliaastaks ning haridus- ja 
teadusminister Mailis Reps 
rääkis pressikonverentsil 
lahti, milliste põhimõtetega 
minnakse koroonaviiruse le-
viku tingimustes vastu uuele 
õppeperioodile.

Koolieelne pressikonve-
rents on iga-aastane üritus, 
millel jagatakse informatsioo-
ni algava õppeaasta suundu-
muste ja statistika kohta. Tä-
navu toimus see tavapärasest 
nädal varem ning suur rõhk 
oli sellesügisestel eripäradel.

„Kõige olulisem sellel aastal 
on üle korrata, et 1. septemb-
ril algab kool ning seda või-
malikult tavapäraselt,“ märkis 

minister. „Üldist vajadust di-
giõppega jätkata ei ole. Meie 
numbrid on vägagi positiiv-
sed – oleme suutnud Covidi 
nakkuse hoida kontrolli all,“ 
lisas ta.

Samas nentis Reps, et viirus 
ei ole kusagile kadunud ja sel-
lest teadmisest tuleb kooliaas-
taga alustades lähtuda. „See 
tähendab, et me alustame ta-
vapäraselt. Korraldame aktu-
seid, teeme tavapäraseid üri-
tusi, aga arvestame koguaeg 
seda, et Covid on meie ühis-
konnas alles,“ sõnas minister.

Mida see tähendab? „Mõt-
leme koos läbi, kuidas saaks 
hajutada tegevusi. Palume 
suuremate sündmuste puhul 
hajutada näiteks vanuserüh-
miti. Võttes needsamad tra-
ditsioonilised aktused – kui 
tegemist on väga suure kooli-
ga, siis ei pea olema kogu põ-
hikool seal korraga,“ arutles 
Reps, lisades, et tavaks saa-
nud sündmuste ära jätmiseks 
ei ole samas põhjust.

„Samuti palume läbi mõelda 
tunnijaotusplaanid – kas on 
võimlik hajutada väga suurtes 
koolides koolidesse tulekut ja 
minekut,“ sõnas minister, li-
sades, et siinkohal ei ole jutt 
kahes vahetuses koolis käimi-
sest, vaid poole tunni või tun-

niajasest nihkest.
„Põhjus on nii transpordi 

kui ka teatud kooli infrast-
ruktuuride kasutuse hajuta-
mises, näiteks garderoobid. 
Võib-olla tõsta erinevatele 
vanuserühmadele vahetunnid 
eraldi aegadele, et ei tekkiks 
ülekasutamisi näiteks tualet-
tides,“ loetles minister võima-
likke muudatusi laste hajuta-
miseks.

Oluline rõhk on ennetusel 
ning koolidel on õigus haige 
laps koju saata. „Tean, et osa-
des haridusasutustes plaani-
takse ka regulaarselt tempera-
tuuri mõõta,“ lausu minister.

Kui siiski peaks haigus 
kooli jõudma, siis lähtutakse 
juhtumipõhiselt. „Kui klassis 
on üks juhtum, siis on üldine 
soovitus, et siis see klass läheb 
kaheks nädalaks distantsõp-
pele,“ selgitas Reps, lisades, 
et sama põhimõte kandub üle 
spordi- ja huvitegevuse grup-
pidele.

„Kui koolis on juba väga 
suur nakatunute hulk – ter-
viseamet on välja pakkunud, 
et umbes kümme protsenti 
kogu õpilaskonnast –, siis ko-
guneb piirkondlik kriisistaap 
arutama ja kaaluma, kas see 
kool tuleb sulgeda,“ jätkas mi-
nister. Ta lisas samas, et kui 

Minister andis suunised 
algavaks kooliaastaks

koolis on juba nii suur naka-
tunute arv, siis ilmselt levib 
viirus aktiivselt ka väljaspool 
seda ning kriisistaap ei aruta 
enam mitte niivõrd kooli vaid 
kogu piirkonna üle.

„Igal juhul väldime hari-
dusasutuste täielikku dis-
tantsõppele viimist ning kui 
tekib vajadus töö ümber kor-
raldada, teeme seda eelkõige 
hoone, asutuse või piirkonna 
kaupa,“ jätkas Reps.

Vaadates juba ette sügisva-
heajale, tõi minister ka välja, 
et haridusasutusel on õigus 
paluda jääda kaheks nädalaks 
isolatsiooni lapsel, kes tuleb 
reisilt riigist, kus nakkusnäi-
taja on kõrgem kui 16. „Üldi-
ne suunis on, et siis laps kaks 
nädalat haridusasutusse ei tule. 
Kui tööle naasta saab testi lä-
bimise järel, siis haridusasu-
tustesse mitte,“ sõnas ta.

Ka tänas minister kevadel 
hästi hakkama saanud hari-
dustöötajaid, õpilasi, vane-
maid ja kõiki panustanuid. 
„Oleme uhkes selle üle, et 
hariduse omandamine meil 
kevadel jätkus. Üleminek dis-
tantsõppele oli väga järsk – 
ettevalmistuseks oli üks päev. 
Arusaadavalt need esimesed 
päevad olid küsimusterohked. 
Suur kummardus kõigile,“ lau-
sus Reps.

Minister nentis, et haridus-
asutustel tuleb säilitada ja 
arendada distantsõppe või-
mekust kogu õppeaasta vältel, 
et nakkusohu kasvades olla 
valmis muutma õppetöö vor-
mi.
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MUST KROONIKA

S eptembrist kuni järg-
mise aasta alguseni 
viib võrguettevõte 

Elektrilevi läbi järjekordsed 
hanked eesolevate aastate 
suuremateks uuendustöödeks 
elektrivõrgus.

Suurprojektide hangete ko-
gumaht on 10 miljonit eurot, 
mille eest ostetakse materjale 
ja võrguehitustöid. Projekti-
de valmimine jääb aastatesse 
2021–2023 ja varustuskind-
lus paraneb ligikaudu 34 000 
kliendi jaoks.

Suured hanked hõlma-
vad töid Pärnu, Lääne-Viru, 
Rapla ja Saare maakondades 
ning Viljandis ja Tallinnas. 
Pärnumaal uuendatakse lä-
hiaastatel linnas Savi ala-
jaam ning Metsakombinaadi 
ja Savi vaheline liin, samuti 
Audru piirkonna keskpin-
gevõrk ning Lihula alajaam. 
Pärnu-Jaagupisse suunduval 
liinil tugevdatakse keskpinge-
võrku ning vana liin demon-
teeritakse. Saaremaal uuenda-
takse Kihelkonna-Pidula liin 

Elektrilevi kuulutab välja 10 miljoni eest hankeid
VARGUSED
18. augustil teatati politseile, et 21. juulil tungiti sissemurd-
mise teel Tapal Jaani tänaval eramajja, kust varastati video-
valve salvesti. Tekitatud kahju ja juhtunu täpsemad asjaolud 
selgitatakse välja alustatud kriminaalmenetluse käigus.

17. augustil teatati politseile, et Rakveres Lõõtspilli täna-
va kauplusest varastas 69-aastane mees kaks pudelit viina. 
Sündmuskohale jõudnud politseipatrull pidas mehe kaht-
lustatavana kinni.

16. augustil laekus politseile avaldus, et viimase kuu jook-
sul varastati Tapa valla töökojast naelapüstol, ketassaag ja 
elektrikaabel, millega tekitati kahju ligi 1500 eurot.

PÕLENG
17. augustil kell 15.37 said päästjad väljakutse Vinni valda 
Mõedaka külla, kus põles pool hektarit metsaraiesmikku. 
Põleng kustutati kella 17.39-ks.

Kiini alajaam – 2019. aasta parim elektrivõrgu ehitusobjekt piirkonna- ja jaotusalajaamade kategoorias. Foto: Karl-Erik Kumm / Elektrilevi

ning Sikassaare ja Leisi ala-
jaamades trafod, Raplamaal 
Vigala alajaam.

Suured tööd toimuvad 
Tapa keskpingevõrgu uuen-
damisel ja Viljandi linna võr-
gus. Tallinnas uuendatakse 
keskturu lähistel ja Koplis 
asuvad amortiseerunud ala-
jaamad.

Lisaks kõnealustele suur-
projektidele teeb Elektrilevi 
pidevalt võrgu uuendustöid 
igas maakonnas ja suunab ot-

seselt elektrivõrgu töökind-
luse kasvatamiseks igal aastal 
suurusjärgus 50 miljonit eu-
rot. Aastas uuendatakse kesk-
miselt 1500 kilomeetrit liini 
ja 250 alajaama.

Elektrilevi varahalduse 
valdkonna juhi Rasmus Ar-
mase sõnul on ettevõtte jõu-
pingutused suunatud ilmas-
tikumõjude vähendamisele 
elektrivõrgus. „Võrgu vanu-
se kõrval on kaalukas rike-
te põhjustaja ilmastik, mille 

mõju tunnetame eriti teravalt 
tormide ajal. Kui möödu-
nud aastal oli meil ilmasti-
kukindlate liinide osakaal 69 
protsenti kogu võrgust, siis 
aastaks 2023 jõuame plaani-
de kohaselt 77 protsendini. 
Klientidele tähendab see üha 
rohkem seda, et elekter ei kao 
ka suuremate tuulte, jäite või 
muude keeruliste ilmaolude 
tõttu,“ selgitas Armas.

Kuulutaja
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PAKUN TÖÖD

• TNP Konsultatsioonid OÜ 
otsib õde Hooldekodusse. 
Päevane töö Ulvi kodus 0,5 
koormusega. Võimalik kom-
pensatsioon isikliku auto kasu-
tamise eest. Kui sul on avatud 
süda ja õe diplom helista tel 
5804 4050 või saada cv: tnp.
konsultatsioonid@gmail.com

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

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

• Ettevõte otsib kogemustega 
tänavakivide paigaldajaid. Tel 
5347 7840

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

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

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

• Vajan veterani keldri ehitu-
sele. Tel 5689 3372

• Otsin krohvijat, maja fas-
saad. Tel 502 9312

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

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

• Otsime poolhaagis kalluri-
le juhti. Otsime Eesti-Root-
si-Eesti liinile juhti. Tel 501 
0433

• RTR Teenused pakub tööd 
kallur poolhaagise juhile. Tel 
506 1861

• Võtan hooajaks tööle santeh-
niku ja trassitööde ehitaja. Tel 
514 3783 

Info ja kandideerimine

TEGUTSEME KA TAPAL.

OTSIN TÖÖD

• Vanem naine otsib tööd siga-
lasse või torusse lüpsi lauta. 
Tel 5628 5246 Evi

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

• Otsin tööd lapsehoidjana 
alates septembrist 1-7aas-
tasele lapsele Rakveres. Lä-
bitud lapsehoidja-  ja esma-
abikoolitus, olemas tööko-
gemus. Tel 5199 8222, Liivi

Sisesta nüüd kuulutus
kuulutused.kuulutaja.ee

Otsid tööd? 
Vajad töötajat?

OTSIB KOPAJUHTI, 
VAJALIK C-KATEGOORIA

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

OTSIB KOPAJUHTI
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MÕNE REAGA TÄNA MAAILMAS

RAAMID

-70%Kuni

KLAASIDVÕI

-50%KÕIK

WWW.OPTIKa.EE

Soodustus kehtib raamide ja klaaside koosostul. 
Täpsemad kampaaniareeglid kauplustest.

109 aastat tagasi, 21. 
augustil 1911. aastal 
pandi Prantsusmaa 
kuulsast kunstimuuseu-
mist Louvre’ist pihta 
maailma üks tuntuim 
maal „Mona Lisa“, mis 
jäi kadunuks tervelt ka-
heks aastaks.

Allan Espenberg

Eelmise sajandi alguses pol-
nud „Mona Lisa“ sugugi nii 
tuntud ja populaarne kui tä-
napäeval. Kogu maailmas sai 
see mitu korda kuulsamaks 
tänu jultunud röövile, mis 
pandi toime päise päeva ajal.

22. augustil 1911 sisenes 
kunstnik Louis Béroud Pa-
riisi kuulsaimasse muuseumi 
ja suundus saali Salon Carré 
poole, kus viimased viis aas-
tat oli rippunud Leonardo 
da Vinci maal „Mona Lisa“. 
Ta külastas seda kohta sageli, 
sest joonistas maalist koopiat. 
Õigesse kohta jõudnuna vah-
tis Béroud üllatunult tühja 
seina, millest ulatusid välja 
neli raudklambrit. Ta hõõrus 
silmi, kuid midagi ei muutu-
nud. Maali ei olnud. Kunst-
nik pöördus kohe valvuri 
poole, aga nood reageerisid 
väga ükskõikselt. „Mida? Pole 
oma kohal? Ah, võib-olla vii-
di maal reklaami eesmärgil 
pildistamisele. Aga meil on 
praegu lõunaaeg, vabandust,“ 
vastati kunstnikule.

Alles paar tundi hiljem jõu-
dis kunstnik Louvre’i direk-
tori juurde ning siis algas pea-
taolek. Selgus, et maal pole 
fotostuudios. Kus ta siis on? 
Kas tõesti varastati? Koheselt 
pandi Louvre kinni ja seda ei 
avatud terve nädala jooksul. 
Muuseumitöötajad vaatasid 
üle hoone kõik ruumid ja või-
malikud peidukohad: uuriti 
nii toolide kui treppide alt ja 
käidi läbi kõik tualetid. Keegi 
ei uskunud, et „Mona Lisat“ 
oleks saanud nii lihtsalt viia 
minema majast, kus töötas 
sadu inimesi.

Kõigile otsingutele vaata-

Rakvere haiglas tuleb insulditeemaline infopäev
Ida-Viru keskhaigla korraldab insulditeemalisi infopäevi 
erinevates Virumaa paikades. Nende eesmärk on tõsta ko-
gukonna teadlikkust insuldist ja selle tundemärkidest. Insult 
võib juhtuda väga äkitselt – ka siis, kui inimene on enne 
seda täiesti terve. Mida rohkem on ümberringi inimesi, kes 
suudavad õigeaegselt märgata insuldi sümptomeid ja oma 
lähedasele kiiresti abi kutsuda, seda suurem tõenäosus on 
insuldihaigel naasta tavaellu ilma pöördumatute tagajärge-
deta. Ka inimene ise võib olla oma elupäästja, kui ta oskab 
haiguse ära tunda. Infopäeval räägitaksegi insuldi tunde-
märkidest, aga ka selle tagajärgedest ja elust pärast insulti. 
Samuti tutvustatakse uuendusi, mis aitavad muuta patsiendi 
raviteekonda inimsõbralikumaks ja sujuvamaks. Rakvere 
haiglas toimub insulditeemaline infopäev 27. augustil algu-
sega kell 13.30 haigla 0-korruse koosolekusaalis.

Anna Medvedeva,
Ida-Viru keskhaigla kommunikatsioonispetsialist

1911: Pariisi muuseumist virutati „Mona Lisa“

Maali varastanud Vincenzo Peruggia. Foto: 
wikimedia.org

mata maali ei leitud. Parii-
si politsei teatas ametlikult, 
et Leonardo da Vinci teos 
on jäljetult kadunud. Kõige 
hirmsam oli aga see, et kellel-
gi polnud aimugi, mis maali-
ga võis juhtuda.

Kogu riigis algas tõeline 
paanika. Valitsus vallandas 
Louvre’i kogu juhtkonna ja 
sulges riigipiirid, et maali ei 
saaks välismaale viia (nagu 
hiljem selgus, polnud sellest 
kasu). Vahi alla võeti prantsu-
se luuletaja Guillaume Apolli-
naire, kes oli ühes intervjuus 
lubanud Louvre’i maha põ-
letada. Pärast paaripäevast 
aresti mees siiski vabastati. 
Üle kuulati ka Apollinaire’i 
sõber Pablo Picasso, kes tollal 
polnud veel maailmakuulus 
kunstnik.

Ajakirjandus jutustas röö-
vist praktiliselt iga päev ning 
isegi Titanicu hirmus hukk 
ei suutnud „sajandiröövi“ aja-
leheveergudelt välja tõrjuda. 
Meedias käidi välja ka erine-
vaid versioone. Nii süüdistati 
„Mona Lisa“ varguses Saksa-
maa ja Venemaa eriteenistusi, 
samuti rahvusvahelist kurja-
tegijate sündikaati.

Kui enne seda vargust olid 
„Mona Lisast“ teadlikud pea-
miselt vaid kunstiteadlased 
ja avalik üldsus ei teadnud 
seda maali, sest eksperdid ei 
pidanud „Mona Lisat“ eriti 
õnnestunud teoseks, siis pä-
rast maali kadumist sai sellest 
teada kogu maailm. Kuid ot-
singud ei andnud tulemusi ja 
maal jäi esialgu kadunuks.

„Mona Lisa“ leiti üles
Mõni aeg hiljem selgus, et 
maali tassis muuseumist mi-
nema Louvre’i endine töötaja, 
30-aastane itaallane Vincenzo 
Peruggia. Alguses oletas po-
litsei, et varas peitis end kap-
pi, veetis seal öö ja hommi-
kul võttis maali seinalt maha. 
Lugu oli aga ilmselt hoopis 
proosalisem.

Kuna Peruggia tundis 
Louvre’i kui oma viit sõr-
me, siis sisenes ta 21. augus-
ti hommikul kell 7 tagaukse 
kaudu majja, kandes muuseu-

mitöötaja valget riietust. Es-
maspäeviti on Louvre külas-
tajatele suletud, mis oli itaal-
lasele kasuks. Ta võttis maali 
seinalt maha, peitis selle oma 
riiete sisse ja lahkus hoonest. 
Tänaval märkas teda pood-
nik, kes imestas, miks mees 
põgeneb muuseumist, hoides 
käes kahtlast kompsu. Poe-
müüja ütlused politseid siiski 
ei aidanud.

Louvre’i töötajate läbiot-
simiste käigus ilmus politsei 
ka Peruggia üürikorterisse. 
Mees pidas end väga enese-
kindlalt ülal ja selgitas, et oli 
terve päeva töötanud täies-
ti teises kohas, muuseumist 
kaugel. Korrakaitsjad uskusid 
meest ja lahkusid. Hiljem sõi-
tis Vincenzo koos varastatud 
maaliga Itaaliasse.

Kaks aastat hoidis ta maa-
li riidekapis ja voodi all ning 
ühe versiooni järgi võttis selle 
sealt välja ainult siis, kui pidas 
temaga hingelisi vestlusi. See 
suhtlus muutus üha tiheda-
maks ja lõpuks läks mees päris 
hulluks – talle hakkas tundu-
ma, et Mona Lisa kontrollib 
teda ja püüab endale alistada. 
Varga tuju langes miinimu-
mini. Ta tahtis „Mona Lisast“ 
lahti saada, rikastuda ja sõita 
Lõuna-Ameerikasse.

Kuna Vincenzol polnud 
tuttavaid kunstikogujaid, siis 
sammus ta Firenzes asuva 
kunstigalerii omaniku Al-

fredo Geri juurde ja pakkus 
talle maali. Geri võttis ühen-
dust Uffizi galerii direktori 
Giovanni Poggiga, kes kin-
nitas šokeeritult, et nende 
ees on Leonardo da Vinci 
ehtne meistriteos. Nad võt-
sid „Mona Lisa“ endi kätte – 
kliendile näitamise ettekään-
del. Samal ajal kutsuti välja 
politsei ja varas võeti kinni.

Seejärel tegi „Mona Lisa“ 
triumfaalse ringreisi möö-
da Itaaliat, kuni 4. jaanuaril 
1914 naasis Prantsusmaale. 
Aga nüüdsest paigutati maali 
juurde Louvre’isse ööpäevane 
relvastatud valve.

Suli või patrioot?
Miks Peruggia maali varas-
tas, selle kohta selget vastust 
ei ole. Ise sai ta „sajandiröövi“ 
eest vaid kuus kuud vangis-
tust ja pärast vabanemist tea-
tas intervjuus, et soovis Leo-
nardo teose kodumaale tagasi 
tuua, sest maali oli omal ajal 
varastanud Napoleon. Prant-
suse keiser viis 19. sajandi 
alguses Itaaliast Prantsus-
maale tõepoolest suure hulga 
kunstiteoseid ja maale, kuid 
„Mona Lisat“ nende hulgas 
ei olnud. Pariisis õukonna-
kunstnikuna töötanud Leo-
nardo da Vinci kinkis oma 
teose ise Prantsusmaa kunin-
gale François I-le – see juhtus 
umbes 300 aastat enne Napo-
leoni aega.

Itaalia ajakirjanikud kiitsid 
agaralt Peruggiat kui tõelist 
Itaalia patriooti. „Aga ta on 
suli!“ ütlesid prantslased nör-
dinult. „Jah, aga ta on meie 
suli, kõige toredam suli maa-
ilmas!“ vastasid itaallased.

Teise versiooni kohaselt 
olevat „Mona Lisa“ röövi tel-
linud Argentina avantürist 
Eduardo de Valfierno, kes 
koos võltsija Yves Chaud-
roniga oli valmistanud kuus 
koopiat maalist. Meestel oli 
plaanis pärast maali vargust 
müüa need koopiad ehtsa-
te pähe rikastele kollektsio-
nääridele. Peruggia küll eitas 
tutvust ja suhtlust Valfierno-
ga, kuid kindel ei saa milleski 
olla.
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Rakvere Teater
21.08 kell 19 ning 22., 23.08 kell 15 „Miks Jeppe joob?“ v/s, 
lav. Hendrik Toompere

Sel nädalalõpul jookseb 
Rakvere Teatrikinos ka-
tastroofipõnevik 
„Greenland: viimane 
varjupaik“, kus Maad 
tabab võimas komeet.

Tõnu Lilleorg

Ühel täiesti tavalisel ree-
del saab ehitusinsener John 
(mängib Gerard Butler) 
varem koju, sest objekti 
töödejuhataja lubab vaeva-
lisel tööjärjel ise silma peal 
hoida. Mees sõidab äärelinna 
majja, mis mingis mõttes on 
tema kodu ja kohtub seal oma 
abikaasa Allisoniga (Morena 
Baccarin). Paar on parasjagu 
määramata ajaks lahus ühe 
kahetsusväärse juhtumi pä-
rast ja neil on väike poeg Nat-
han (mulluses filmis „Doktor 
Uni“ pisirolli teinud Roger 

Dale Floyd).
Ääretus kosmoses on liik-

vele läinud komeet või lausa 
komeediparv, mis on võtnud 
suuna Maale. Kuna taevakeha 
pärineb ühest teisest päikese-
süsteemist, märgatakse seda 
alles paar nädalat enne Maa 
atmosfääri jõudmist. Komee-
dile on antud nimi Clark, sel-
lest räägitakse pidevalt uudis-
tes kerges toonis, sest üldine 
arvamus on, et ohtu pole. Kui 
Maad aga peaks siiski tabama 
suur komeet, ähvardab see 
pühkida planeedilt kogu elu.

Nädalalõpu peoks toitu ost-
ma läinud John saab korraga 
häälsõnumi valitsuselt, kus tal 
palutakse koos naise ja lap-
sega minna kiiresti sõjaväe-
baasi, kust nad saaksid eva-
kueeruda turvalisse pelgupai-
ka. Kuna taevasse on ilmu-
nud ka sõjalennukid, mõis-
tab John, et asi on tõsine ja 
kiirustab koju. Algab pinev 

teekond, kusjuures tegelas-
tel pole aimugi, kus sihtkoht 
asub.

Kui komeedi esimesed tü-
kid planeeti tabavad, algab 
üleüldine paanika. Olukorda 
ei tee lihtsamaks see, et valit-
sus on otsustanud varjupaika 
viia vaid vähesed inimesed. 
Need, keda pole otsusta-
tud päästa, üritavad samuti 
päästelennukitele pääseda. 
Rüüstatakse poode ja ini-
meste enesealalhoiuinstinkt 
tekitab nii vägivalda, kui üks-
teisest hoolimist. Neis koh-
tades, kuhu taevakeha tükke 
pole kukkunud, on olukord 
vähemalt väliselt tavapärane.

L i s a k s  p i n g e l i s e l e 
katastrooffilmile on see lina-
teos ka peredraama. Et tagada 
oma poja ja enda turvalisus, 
tuleb Johnil ja Allisonil unus-
tada erimeelsused, hakata 
koos tegutsema ja loota, et 
nende senises suhtes olnud 

positiivsus annab kaelasada-
nud katsumuses piisavalt jõu-
du. Näeme pereliikmete haa-
vatavust ja visadust, mis teeb 
neile kaasaelamise lihtsaks.

Lisaks tegelaste vahetule 
jälgimisele jutustatakse lugu 
ka läbi saatelõikude, mida 
tegelased jälgivad, kui neil 
õnnestub teleri või raadio 
juurde pääseda. Need meedia-
sõnumid annavad hästi edasi 
erinevaid meeleolusid ja loo-
vad tegelastega asetleidvale 
tähendust ning konteksti.

Naispeategelast mängiv 
Baccarin, kes on muide Bra-
siilia päritolu, ütles ühes in-
tervjuus, et selle filmi puhul 
pole tegu traditsioonilise põ-
nevikuga, kus üks erakordne 
mees püüab leida lahendust 
ülikeerulisele olukorrale. Sel-
les loos sõltub tulemus kõigi 
panusest. Naispeaosatäitja 
sõnul on loos südant ja sellega 
võib täiesti nõustuda.

Algas ööjooksu 
virtuaaljooks
Rahvaspordi sündmuse 
„Viking Line Eesti Öö-
jooks – Rakvere“ virtuaal-
se osalemise võimalus sai 
avapaugu. Viimasel neljal 
aastal igakordselt enam 
kui 8000 osalejaga tervise-
spordi festival toimub sel 
aastal lisaks tavapärasele 
moele ka kaugjooksuna.

Alates 15. augustist kuni 
25. septembri südaööni on 
kõikidel registreerunud 
osalejatel võimalik läbi-
da soovitud distants (21 
km, 10 km, 5 km ja Cappy 
lastejooksud 200–400 m) 
virtuaalselt ehk kaugjook-
suna. Endale sobilikul ajal 
ja kohas. Olgu tegemist va-
rahommiku, keskpäeva või 
hilisõhtuga. Rakvere, Tal-
linna, Viljandi või Paidega. 
Maantee, kergliiklustee, 
metsaraja, rannajoone või 
staadioniga.

„Olukorras, kus teadma-
tust palju nii osalejale kui 
korraldajale, pidasime ai-
nuõigeks luua ka virtuaal-
selt osalemise võimaluse. 
Jätkuvalt tegeleme sellega, 
et 26. septembril saaksid 
meie fännid suurepärase 
elamuse turvalises kesk-
konnas, kuid tegelikkuses 
piisab ju ühest uuest kol-
dest, valitsuse uutest ot-
sustest või ka otsustamatu-
sest ja sündmust ei pruugi 
kohapeal olla võimalik läbi 
viia. Ka virtuaalselt osale-
des saadakse kätte lõpetaja 
medal, Nike jooksusärk, 
Viking Line kinkekaart ja 
meenekott,“ kommentee-
ris ööjooksu peakorraldaja 
Marko Torm.

Kuulutaja

Pere, kes hakkas ühte hoidma
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• Müüa 4 valuvelge koos talvereh-
videga. Siseava 57. 4x100. Hind 80 
€. Tel 5326 7156

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

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

• Ostan kõikide Javade osi ja GAZ 51 
tuletoru. Tel 5558 5956

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

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

• Ostan sõidukeid, kaubikuid ja 
maastureid igas seisukorras. Võib 
pakkuda ka väga vanu masinaid. 
Paku julgelt oma vana autot! Tel 
5309 2650

• Ostan igas seisukorras sõidukeid. 
Võivad olla seisnud, remontivajavad, 
avariilased, heas korras jne. Huvi 
pakuvad ka vene masinad. Romud 
kustutan registrist. Tel 5357 7108

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

• 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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

SOODUSHINNAD ON AUGUSTI LÕPUNI! 
*JÄRELMAKSU VÕIMALUS ! 

LISAINFO TEL 5624 4605

MÜÜA

2-toaline korter 
Narvas, 60 m2 

Lisainfo www.kv.ee/3141883   

2-toaline korter 
Rummu alevis, 47,6 m2  

Lisainfo www.kv.ee/3141885 

Hind 10 500 €*Hind 15 900 €*

Müüa maja Voka alevis 
130m2,1 k, ehitatud 2018 a. 
Lisainfo www.kv.ee/3070820

3-toaline korter 60 m2

Valga linnas 
Lisainfo www.kv.ee/3236627 

Hind 9500 €*Hind 160 000 €

2-korruseline kortermaja 
Vändras  

Lisainfo www.kv.ee/2335034

3-toaline maja 
Valgas linnas 

Lisainfo www.kv.ee/2221269 

Hind 9000 €*Hind 47 000 €*

Talu koht 
Pällus, Jõgevamaa 

Lisainfo www.kv.ee/2955139  

Maja
Põltsamaa, Kalana 

Lisainfo www.kv.ee/3142474

Hind 9000 €*Hind 10 900 €*

Maja 
Väike-Kamari, Põltamaa 

Lisainfo www.kv.ee/3185460

Maja, 2 korrust  
 Rakvere vald, Tõrma 

Lisainfo www.kv.ee/3134721 

Hind 35 000 €*Hind 25 000 €

Talu koht 
Aseri lähistel 

Lisainfo www.kv.ee/2984762 

Elamumaa 1ha 
Tõrma 

Lisainfo www.kv.ee/2984791 

Hind 11 500 €*Hind 14 500 €

Maatulundusmaa 
Rae vallas, 33 000 m2 

Lisainfo www.kv.ee/2984458

Elamumaa 
Vasta külas, Viru-Nigula 

Lisainfo www.kv.ee/2262143 

Hind 2000 €Hind 11 000 €*

Müüa maja Anija vallas, 
Lehtmetsa külas. 

Lisainfo www.kv.ee/3183944

Müüa kinnistu lagunend talu 
hoonega Mahu küla lähedal. 

Lisainfo www.kv.ee/2984564 

Hind 3000 €Hind 59 000 €*

1-toaline remonti vajav 
korter Tapal 2. korrusel 

Lisainfo www.kv.ee/3254492

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

Hind 9900 €*Hind 8000 €*

KINNISVARA

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

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

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

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

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

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

• Müüa varsti valmiv, avar, valgus-
küllane, täielikult renoveeritud 
3toaline korter Tapal,( 73 m2 ), III 
korrus, 2 rõdu, õhk- vesi keskküte, 
täispuitparkett, uus köögimööbel.  
Hind 45 000 €. Tel 5595 1893, helista 
ja tule vaatama!

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

• Müüa 4toaline korralik korter Huljal. 
Lisaks väga hea privaatne aiamaa koos 
paljude lisavõimalustega! Korterisse 
võib jääda ka mööblit jm! Hästi toimiv 
ühistu oma katlamajaga, madalad 
kommunaalkulud. Rakverest 8 km 
kaugusel. Lähedal lasteaed, kauplus, 
hea bussiühendus. Mõnus elupaik 
lastega perele! Oma silm on kuningas! 
Helista ja räägime läbi! Tel 5838 9000

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

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

• Müüa maja Jõgeva lähedal. Tel 5817 
2199

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

• Põltsamaal müüa elamumaa, 509 rm. 
Vesi, kanalisatsioon, elekter piirdel. Tel 
5669 8430

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

OST

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

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

• Ostan 2toalise korteri Tapa linna. 
Võib vajada remonti. Hind võiks jääda 
alla 5000 €. Tel 510 2390

• Ostan korteri Moe külas, Tapa vallas 
(max. 2toaline). Helista 5302 1038

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

• Soovime osta 2-4toalist korterit Lää-
ne-Virumaal. Soovitavalt ahjuküttega, 
võib olla remonti vajav. Võib pakkuda 
ka väikest maja ning ridaelamut, kuhu 
oleks siiski võimalik sisse kolida ehk 
mis poleks nn. ümber kukkumas. Tee 
oma pakkumine, arutame ja tuleme 
vaatama. Otsime järelmaksuvõialu-
sega, notariaalse lepinguga! Tel 5881 
7143

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

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

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

• Soovin osta garaaži Haljalas. Tel  
5855 8987

VÕTAN ÜÜRILE

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

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

ANNAN ÜÜRILE

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

• Üürile anda 1toaline ahiküttega 
korter Rakvere kesklinnas, puumaja 
teisel korrusel. Üürnik muretseb 
küttepuud, soodsad kõrvalkulud 
(umbes 5 € + vesi ja elekter), majaga 
seotud kulud tasub omanik. Korteris 
olemas külmkapp, pliit, köögimööbel, 
pesumasin, söögilauad-toolid, olemas 
ka muu mööbli- ja tehnikavõimalus. 
Üür 180 €/kuus, tagatisraha 180 €. Tel 
5301 2566

• Anda üürile mugavustega 1toaline 
korter. Üür 200 €+ kommunaalid. Tel 
5886 3055, Rakveres 

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

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

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

• Anda üürile otse omanikult 2toaline 
ahjuküttega korter Kadilas. Tel 513 
7633

• Anda üürile otse omanikult muga-
vustega 2toaline korter (48 m2) Rak-
vere kesklinnas, I korrusel. Toad eraldi, 
osaliselt möbleeritud. Tel 5565 3234

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

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

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

• Müüa Citroen C3 09/2008. a. 1,4i, 
54kW, bensiin, 5 ust,  luukpära, 
hooldusraamat, konditsioneer, väike 
läbisõit, superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Fiat Stilo 09/2003. a. 1,6i, 
76kW, bensiin, 3 ust, helehall met, 
täiuslik hooldusraamat, sõitnud 
ainult 139  000 km, korralik, kehtiv 
ÜV, ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Ford Focus Chia 1,8TDCi 
03/2003. a. 74kW universaal, he-
lesinine metallik, hooldusraamat, 
konditsioneer, 4 x el.aknad, hea va-
rustus, puhas auto, korralik, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Honda CR-V 2,0 bensiin, 
2003.a. Hind 1700 €. Tel 5649 1828

• Müüa KIA Ceed TX 07/2007. a. 1,6i, 
84kW, turbodiisel, 5 ust, luukpära, 
kirsipunane met, täiuslik hooldus-
raamat, kliima, el.aknad, valuveljed, 
superökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

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

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

• Müüa Opel Astra Comfort 08/2003. 
a. 1,6i 62kW, hall metallik, bensiin, 
sedaan, täiuslik hooldusraamat, kon-
ditsioneer, 1 omanik, väga korralik, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Peugeot 207 Trendy 11/2009. 
a. 1.6HDI, 66kW, turbodiisel, tumesi-
nine metallik, luukpära, 5 ust, hool-
dusraamat, konditsioneer, el.aknad, 
korralik, superökonoomne 4-5 l/100 
km kohta! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Ško da  Fabia  Elegance 
Combi 09/2010, 1,6TDI, 66kW, must 
metallik, universaal, commonrail 
turbodiisel, hooldusraamat, kondit-
sioneer, väga heas korras, superöko-
noomne 4,2l/100 km kohta, kehtiv 
ÜV, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Toyota Avensis D4D STW, 
2008.a. 110kW turbodiisel, univer-
saal, tumehall metallik, hooldus-
raamat, kliima, el, aknad, veokonks, 
ülevaatus kehtib 06/2021. a, väga kor-
ralik, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

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

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

• Müüa Volvo XC60 2.4, diisel, 129kW, 
04.2010. Auto väga heas korras. Tel 
502 8156

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

VARUOSAD

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

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Info tel 504 0118

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

tel 326 1463, 504 3022
www.ebavere.ee, rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.com

SUVEREHVE

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

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

• Kõik tööd tõstukiga tere tulnud. Tel 
505 6949

VEOTEENUS JA RENT

• Kallurauto teenus (kamaz 55111). 
Tel 503 2269

• Metsaveo auto teenus. Tel 503 2269

• Osutan teenust kaubaveobussi-
ga. Tel 554 6353

 

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

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

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

KAEVETEENUSED

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

• Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
pinnase aukude puurimine. Tel 
5558 3686

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

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

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

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

• Lammutustööd koos sodi äraveoga. 
Tel 5380 0863

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

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

• Üldehitustööd. Tel 5380 0863

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

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

• Treppide ja varikatuste ehitus. Tel 
5380 0863

• Parkett- ja laudpõrandate lihvimi-
ne, lakkimine ja õlitamine. Terrassi-
de ehitamine. Tel 5829 2584

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

• Tänavakivide paigaldus ja 
müük, aedade ja terrasside ehi-
tus, haljastus ja lammutustööd. 
Tel 5894 0214, stevenmaan@on-
line.ee

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

• Paigaldame erinevaid mahuteid 
ja septikuid. Kanalisatsiooni tras-
side ehitus. Veetrasside ehitus. 
Hinnapakkumised tasuta tel 5619 
9994, ehitusabi24@online.ee

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

• Teostame ehitustöid. Korstna pit-
sid, lammutus. Tel 5864 4962

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

• Talumajade renoveerimine ja 
remont. Info 5633 1530

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

• Korterite, vannitubade remont. 
Tel 5553 0770

• Valmistan uksi ja aknaid. Tel 5349 
6065

• Lammutustööd koos prahi ära-
veoga. Tel 5553 0770

• Teeme kõiki lammutustöid. 
Hinnad mõistlikud. Tel 5638 8351

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

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

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

• Salvkaevude puhastamine ja re-
mont. Tel 5840 0240

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

• Korstnapühkimis- ja pottsepatee-
nus. Tel 522 1165

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 
2465

• Elektritööd. Tel 5677 4999

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

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

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee
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SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

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

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

324 4103, 5662 1147, 
www.eridus.ee

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
(ka ummistuste 

avamine, boilerite 
pesu jms.)

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

KATUS PARIMA HINNAGA!
RAKVERE, 

RÄGAVARE TEE 48. 
TEL 5346 8877

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused• maja fasaadide renoveerimi-
ne/soojustamine

• üldehitus, ehitustööd, ehitus-
remonttööd

• terrasside ehitus
• piirdeaedade ehitus, piir-

deaiad
• kuuride ehitus, kõrvalhoone-

te ehitus
• eramaja ehitus
• prügimajade ehitus, prügi-

majad
• tänavakivi paigaldus, kõnni-

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

justamine, soojustustööd
• lammutustööd
• soodapritsitööd
• survepesutööd
• niitmistööd

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

SANTEHNILISED TÖÖD
Sise-, välis-, vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 
ehitus. 

Biopuhastite, septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

• küttetorustiku paigaldus, küt-
tesüsteemid

• tarbeveetorustiku paigaldus/
hooldus, torutööd

• lekete likvideerimine 24 h

• ummistuste likvideerimine 
24 h

• mahutite ja septikute müük 
ja paigaldus

• boilerite paigaldus/hooldus

• radiaatorite paigaldus/hool-
dus

• keevitustööd, keevitamine

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

• õhksoojuspumba paigaldus/
hooldus/müük

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

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

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

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine

VÄLIKÄIMLATE 
RENT 

Sevrik OÜ
517 6299

OSUTAME 
MURUNIITMIS  JA 
TRIMMERDAMIS 

TEENUST. 
TEL 505 2239

MUUD TEENUSED

 

• Elektrigeneraatori teenus (20 kW). 
Tel 503 2269

• Suurem traktor tõstukiga- haagis 
pinnasevedu ja ka turba, saepuru 
vedu. Ise laadib, kallab ja ajab laiali. 
On võimalus ka võsa ja metsa saagimi-
ne ning vedu. Tel 503 2269

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

• Teen KÜ keldrite puhastustöid, 
samas puhastan puukuurid, ga-
raažid. Hinnad mõistlikud. Tel 
5638 8351

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

• Viin ära teie vanaraua. Tel 5675 
6622

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

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

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

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

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

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

• Koristan ära teie vanaraua. Tel 
5672 7600

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

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

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

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

• KALEVBAND, tantsumuusika igale 
eale! Tel 518 5318

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Felix Duo koronaeri. Tel 5559 3419

• Tantsumuusika KVBÄND. Tel 521 
1269

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

• Jooksev raamatupidamine ette-
võtetele, maksudeklaratsioonid, 
palgaarvestus. Majandusaasta aru-
anded. Kontakt: raamatupidamine@
avitex.ee või tel 5301 6084

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

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- ja 
sülearvutite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Asume Rakvere, 
Ed. Vilde 14/1. Helista juba täna tel 551 
2053 või tule läbi. Vaata ka www.hss.ee
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• Müüa erinevas mõõdus kuivi 
küttepuid, lepp 30 cm, 38 cm, 43 
cm - kask 40-45 cm. Puid on või-
malik saada katusega konteineris 
ja lahtiselt ning lisaks 40 L võrkot-
tides. Lisaks pakume laialdases 
valikus PUITBRIKETTI (ümarad, 
kandilised, heledat, tumedat ja 
termotöödeldud). Kõiki võimalike 
graanuleid nagu näiteks PREMIUM 
PELLETIT 6/8 MM. Pakume ka 
katlamajadele suurtes BIGBAG 
kottides erinevaid sorte KIVISÜSI. 
Sõltumata kogusest on transport 
TASUTA. Tel 5390 0545, soojus24@
online.ee

• Müüa küttepuid. Tel 5864 4962

• Müüa poolkuiva ja kuiva halli leppa 
koos transpordiga. Tel 513 7659

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

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

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

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

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

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

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

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

• Müüme  3 m küttepuud. Tel 
5012 905

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

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

Osta e-poest www.torujyri.ee
või tule poodi Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres või Jõhvis

Tel 510  6247, info@torujyri.ee

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

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MASSÖÖR 
Rita tel 528 3149

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a 

Avatud  E-R 9-19
 L 9-15

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  50 CC 
(punane, kõige rohkem ostetud) 
ja elektriline, KROSSIKAD, 
KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 225 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

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

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

Motopood

HINNAD ALL.
ATV ja - (KROSSIKAD 125CC 

soodushind 575 €)

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

                     

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

Jumestaja, 
ripsmetehnik 

Agaate
tel 5612 7727

Juuksur 
Kati

Küünetehnik 
Kristina

tel 5364 5748

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, garaa-
žid. Tel 5616 5761

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

• Müüa trenažöör seljale „Abdoer 
Twist“. Tel 553 4604 

• Müüa klaver „Belarus“. Tel 5567 7926

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

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

• Müüa kalmistupinke. Tel 5590 
7361

• Müüa saunakeriseid. Tel 5380 0863

• Odavalt müüa el. pliit, mikrolainea-
hi, el. keetja, kohviaparaat, välivoo-
di, pliidiplaadid 46x76, tööriistad, 
palju riideid kõikidele. Tel 5594 7776

• Müüa eterniiti. Tel 5783 9028

• Müüa Rakveres raamideks lahti 
võetud kuuri abihoone. Viilkatus, 
mõõdud K: 2,40, S: 1,90, L: 5 m. Tel 
5457 9411

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 
5672 7175

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

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

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

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

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 
5555 5527

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

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

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

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

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

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

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

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246
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ANONÜÜMSED ALKOHOOLIKUD 
Kui tahad juua, on see sinu asi, 
kui soovid elada kainelt, on see 

meie ühine asi. 
Pikk 19, Rakvere 

(sissepääs hoovi poolt) 
igal laupäeval 18.00

Tel 5840 7864

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

SAUNALAUDA 
(must lepp, haab), 
TERRASSILAUDA 
(mänd, kuusk). 

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

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

lauad)

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246 
pikter@mail.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

 Ostame  Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

Soodushind augusti lõpuni!

EHITUS

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

• Müüme katusematerjali otse 
tootjalt: plekk, eterniit, kivi, sindel. 
Samas ka paigaldus. Tel 5553 0770

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

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

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

METS

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

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa noored mustsõstrapõõsad, 
hind 8 €/tk. Hea suur ja magus sort. 
Tel 5668 0644, Heiti

• Müüa musta pässikut, punet, puna-
seid sõstraid. Tel 5398 1891

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

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

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

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

LOOMAD

• Müüa EHF tõugu lehmmullikas. Tel 
5452 2922

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

• Ära anda imearmas kassipoeg, ema 
siiam. Tel 5685 8009

• Müüa toa jänku poeg. Tel 5685 8009

• Ära anda kassipojad. Tel 5398 1891

VANAVARA

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

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

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

• Maksujõuline kollektsionäär ostab 
kallilt vanu (enne 1950. a) postkaarte, 
fotosid, albumeid, koos fotodega, 
markidega ümbrikke. Ka kollektsioo-
nidena. Teemad – linnavaated, pul-
mad, matused, inimesed, pühadekaar-
did, sõjaväelased jm. Täiskirjutused 
hinda maha ei võta. AITA TALLETADA 
AJALUGU! Tel 5857 3749

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

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

• Müüa antiik ja nõukaaegseid asju. 
Tel 518 7402

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

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

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

TEATED

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

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

TUTVUS

• Mees 47/188/75 otsin huumorimeel-
set, kena, vaba naist, et käia tantsimas. 
Tel 5379 6646

• Soovin leida Rakverest või Lääne-
Virumaalt meestantsupartnerit vanu-
ses 53-60. Tel 5193 5006

• 58-aastane pikem, sale mees tutvub 
noorema naisega. Elan oma majas. 
Tel 5348 9906

• Mees vanuses 60+ tutvub üksiku, 
pikemat kasvu, saleda, autoga nai-
sega kellega koos vaba aega veeta. 
Tuleks Rakvere majja perenaiseks. Tel 
554 6490

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

www.kuulutaja.ee

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

Müügikonsultant
Kirsika Keel, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

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

Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000

Toimetus avatud 
E-R 9-17

Reedel, 21. augustil 
on Kuulutaja toimetus 

suletud. 

Kuulutusi saab panna 
Grossi Toidukaubad kaupluses 

„Joogid“ Vilde 6a, Rakvere 
või internetis 

kuulutused.kuulutaja.ee
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ARVUSTUS

MÕNE REAGA
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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HINNAD RAKVERE TURUL 19. AUGUSTIL 2020 
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI
Värske  kartul kg 0,80 1,50
Till kg 10,00 12,00
Roheline sibul kg 5,00 7,00
Petersell kg 8,00
Värske küüslauk  kg 8,00 12,00
Tomat kg 3,00 4,00
Väike kurk kg 1,80 2,50
Värske hapukurk kg 6,00

Värske kapsas kg 0,80 1,00
Porgand kg 1,50 2,00
Kaalikas kg 1,50 2,00
Punapeet kg 1,50 2,00
Aeduba kg 3,50 4,00
Põlduba kg 2,50

Mugulsibul kg 2,00 3,00
Suvikõrvits kg 1,00

Mustsõstar liiter 5,00

Punane sõstar liiter 3,00
Karusmari liiter 2,00 3,00
Astelpaju (oksaga) kg 7,00
Maasikad (Eesti ja Läti) kg 7,00

Pohlad liiter 4,00

Mustikad liiter 4,00
Kultuurmustikad (Poola) kg 8,00

Murelid (Kreeka) kg 4,50

Kirsid (Poola) kg 3,00
Kukeseened kg 6,00
Mesi 700g purk 6,00
Värske räim kg 1,30

REEDEL, 21.08 MÜÜB PUUKOOL TURUL 
VILJAPUUDE JA MARJAPÕÕSASTE ISTIKUID, 

MAASIKA- JA VAARIKATAIMI NING ILUPÕÕSAID 
KELLA 10.30 – 11.30.

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Kaastunne lähedastele
ÕIE MURD
kaotuse puhul. 

Mälestab 
nimekaim Õie  J uulikuu jooksul toimus 

kolm noorte kardisport-
laste võistlust, millest 

võtsid osa ka Kadrina poisid 
Carl Joosep ja Eric Marcus 
Jaanimets, esimene vastavalt 
Cadet ja teine Mini 60 klassis. 
Posite sõidud läksid kokku-
võttes edukalt.

4. juulil Põltsamaal Kunin-
gamäe kardirajal peetud Eesti 
meistrivõistluste teisel etapil 
saavutas Eric Marcus vih-
mases finaalis viienda koha. 
„Kvalifikatsioonis sõitis Eric 
Marcus välja viienda stardi-
koha. Mõlemas eelfinaalis sai 
ta neljanda koha ning finaali 
startis kolmandalt kohalt. Fi-
naali eel hakkas sadama, aga 
vihmamärjal rajal võib juhtu-
da kõike. Finaalsõidu start oli 
hea ning Eric Marcus hoidis 
oma kolmandat kohta, siis aga 
tekkis ühes kurvis kardil vesi-
liug ning Eric Marcus kaotas 
kohti ja oli finišis viiendana,“ 
kirjeldas poiste treenerist isa 
Urmas Jaanimets sõitu.

Nooremas Cadet võistlusk-
lassis algas võistluspäev Carl 
Joosep Jaanimetsal hommi-
kuses soendussõidus kahjuks 
avariiga. Kart sai nii palju 
viga, et raam murdus ning 
edasised võistlussõidud oli 
võimatud. „Mehaanikutel 
hakkas kiire töö ning finaal-
sõiduks sai katkine raam välja 
vahetatud uue vastu. Finaalis 
oma elu esimesel vihmamär-
jal sõidul oli Carl Joosep väga 
tublilt keskendunud ja saavu-
tas samuti viienda koha,“ jät-
kas treener.

Samal rajal 18. juulil toi-
munud Prokart Eesti karika-
võistluseid peeti aga kuiva-
des ja väga kuumades oludes. 
Cadet võistlusklassis Carl 
Joosep parandas oma ringiae-
gu ning stabiilselt võisteldes 
sõitis finaalis välja seitsmenda 
koha. Seitsmes oli ta nii kva-
lifikatsioonis, kui mõlemas 
võistlussõidus.

T egu on armastatud 
ja kõrgelthinnatud 
ansambliga, kes alustas 

aktiivset tegutsemist juba pea 
kahekümne aasta eest. Suvi-
ne, ülivärske „Klaveritoas“ 
on tubli kollektiivi seitsmes 
album. Eelmine, „Selle suve 
nägu“ väljastati kolme aasta 
eest.

Endas intelligentsemat 
tantsumuusikat, elektrooni-
kat ja alternatiivrokki pee-
nelt ühendavat punti teatak-
se muidugi kõige rohkem 
fantastilise loo „1905“ kaudu, 
mis pärit aastast 2002 ja mida 
võib siinkirjutaja hinnangul 
vabalt lugeda nende parimaks 
looks üldse.

„Klaveritoas“ on küllaltki 
tüüpiline Sõpruse Puiestee 
plaat, garanteeritud kvalitee-
diga, mõnusalt meeleolukas. 
Esmamuljete põhjal tundus 
vokaal seekord kuidagi taga-

plaanile jäetud olevat, igata-
hes pillide varju jäävat, kuid 
pärast uuesti mängitamist see 
enam päris nii ei tundunud. 
Teinegi tähelepanek – sün-
tesaatorite suur osakaal.

Kusagil kolmekümne viie 
minuti kanti seda muusikat 
siin kokku on, lugusid küm-
me. „Poksimatši pilet“ on 
millegipärast plaadil kahes 
versioonis – lauluga ja ilma. 
Esmase singlina siit avalda-
ti aga hoopis „Miraaž“, igati 
väärt lugu, kusjuures koos 
muusikavideoga.

Huvitaval kombel (või siis 
ikkagi vaid venekeelse publi-
ku poolehoiu võtmiseks) on 
kaasatud ka üks puhtalt vene-
keelne lugu – „Zakroi za mnoi 
dver“ („Sule minu järel uks“), 
mille muusika ja sõnade auto-
riks on Kino ja Viktor Tsoi.

Ühtlase tasemega plaa-
dilt on absoluutselt parimate 

palade väljatoomine kaunis 
mõttetu tegevus. Või siiski, 
„Elamurajoon“, „Scania man“ 
ning kõrvale veel nimilugu 
„Nüüd ja praegu“ – need on 
mõne grammi võrra ülejää-
nutest ehk huvitavamad, tsi-
pake põnevama käekirjaga, 
kaasahaaravamad.

Kaks kanget. Muusika 
autoriks on loomulikult 
ansambli karismaatiline juht 
Allan Vainola (laul ja kitarr) 
ning tekstimeistriks põhiliselt 
Mait Vaik (elektroonika).

Küllaltki tagasihoidlikuna 
mõjuv plaadiümbris punas-
te roosidega? Miks ka mitte. 
Ning tegelikult polegi Sõp-
ruse Puiestee albumid tavali-
selt silma paistnud atraktiiv-
sete ümbristega. Albumiga 
kaasaskäiva miniposteri ta-
gant leiab laulusõnadki.

Hinne: 7/10

Ülo Külm

Tööandjad, esitage 
parimad praktikandid 
konkursile!

E esti Tööandjate 
Keskliit kutsub ette-
võtjaid esitama oma 

parimad praktikandid 
konkursile Praktik Cum 
Laude.

Kandidaate saavad kon-
kursile esitada kõik töö-
andjad, kes soovivad oma 
silmapaistvaid praktikante 
esile tõsta. Žürii valib väl-
ja parimad kõrghariduse, 
kutsehariduse ja välis-
tudengitest praktikandid, 
samuti pärjatakse parim 
õpipoiss.

„Praktika on väljaõppe 
üks osa, kus koolis antud 
teoreetilised teadmised 
proovitakse päriselus jär-
gi. Konkursi eesmärk on 
tunnustada ja tõsta esile 
neid, kes jäävad praktika 
ajal oma pealehakkami-
sega tööandjatele silma. 
Tänaseks on mitmed kon-
kursi varasemate aastate 
võitjad tööl samas organi-
satsioonis ja juhendavad 
ise uusi praktikante,“ ütles 
Eesti Tööandjate Kesk-
liidu haridusnõunik An-
neli Entson.

Tööandjad on ooda-
tud esitama konkursile 
praktikante, kes on nen-
de juures praktika läbi-
nud käesoleval õppeaastal 
(1. sept 2019 – 31. august 
2020). Iga tööandja saab 
konkursile esitada kuni 
neli kandidaati, igas ka-
tegoorias ühe. Kandi-
daatide esitamise tähtaeg 
on 30. september 2020. 
Tutvu lähemalt konkursi 
tingimustega kodulehel 
employers.ee.

Kuulutaja

Sõpruse Puiestee, „Klaveritoas“

Vennad Jaanimetsad. Foto: erakogu

Kardipoiste juuli möödus võisteldes

Eric Marcus võistles Mini 
60 võistlusklassis aga tihedas 
konkurentsis. Kvalifikatsioo-
nis saavutas ta kuuenda koha 
ning oli esimeses võistlus-
sõidus samuti kuues. Finaalis 
tõusis Eric Marcus kohe liid-
rite sekka ning võitles neljan-
da koha pärast. Pidevalt va-
hetati positsioone ning finišis 
saavutas Eric Marcus viienda 
koha. Neljas koht jäi 0,1 se-
kundi kaugusele.

Eesti meistrivõistluste kol-
mes etapp peeti 25. juulil 
Aravetel ning seal jõudis va-
nem Kadrina kardipoiss poo-
diumile. „Võistlused toimusid 
muutlikes ilmaoludes ning 
keerulistes rajatingimustes. 
Võistlushommik algas märjal 
rajal kvalifikatsiooniga ning 
Eric Marcus sõitis välja nel-
janda aja,“ kirjeldas Urmas 
Jaanimets.

„Esimeses eelsõidus tekkis 
tehniline tõrge mootoris ning 
kart jäi korraks seisma ja Eric 
Marcus langes võistlejate rivi 
lõppu. Ta suutis aga mootori 
uuesti tööle saada ning algas 
tagaajamine. Eelsõidu pik-
kus oli kaheksa ringi, mis ei 
andnud palju võimalusi koh-
ti parandada. Küll aga võitles 

Eric Marcus viimaselt 13. ko-
halt end kuuendaks,“ muljetas 
treener.

Äpardused ei lõppenud ka 
teises eelsõidus, mil noor-
mees sõitis rajalt välja ja pidi 
katkestama. Eelsõitude kok-
kuvõttes alustas Eric Mar-
cus finaalsõitu üheksandalt 
kohalt.

„Finaali start oli puhas ja 
hea ning tal õnnestus kohe 
parandada paar kohta. Edasi 
läks lahti tagaajamine. Kolm 
ringi enne finišit õnnestus 
Eric Marcusel tõusta kolman-
daks ning selle kõrge kohaga 
ta ka finišeeris! Väga muljet-
avaldav sõit kiirete konku-
rentide vastu,“ tunnustas Ur-
mas Jaanimets.

Carl Joosep saavutas aga 
meistrivõistluste kolmanda 
etapi finaalis üheksanda koha, 
sõites seejuures isikliku raja-
rekordi. „7-aastase võistleja 
sõidukiirus ja oskused arene-
vad õiges suunas ja ta liigub 
konkurentidele ringiaegades 
lähemale. Väga oodatud kõr-
gemate kohtade saavutamine 
on võimalik,“ märkis treener 
sõidu kokkuvõtteks.

Liisi Kanna
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www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoes on laias valikus
värsket eestimaist sealiha,

uute maitsetega grilltooteid

Uuenenud Vaala keskuse
lihapood taas avatud

Kampaania sealiha 3,99 €/kg

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-18, L-P 10-15

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

Avatud
E-R 9-18, L 9-14

Tel
5690 3120

Hind 33 €
40 €

Tule küsi, võrdle, vali!

Põhjakeskuses on nüüd

Neid vahendab

Tel:
Meie koduleht:

5813 6560, 5551 1763
www.nbkm.ee

TAGAKAMBRI

KANGALAAT

21.-22. august

24.-25.

jail

augustil

kaupluse A&E Kangad

Rakveres, L. Koidula tn 2

TAGARUUMIS
(sissepääs läbi kaupluse)

Suur valik KARDINA- ja RÕIVAKANGAID 1-4 €/m
Mööbliriided 5 €/m

220-240 cm laiad voodipesukangad 3,50-4,00 €/m
Valik voodipesu laadahindadega!

ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ:
В приёмной комиссии по рабочим дням
с 9.00 до 15.00
- Силламяэ, Таллинское шс. 13, каб 1-32,

тел. +372 56265711
- Йыхви, Кутсе 13, каб B120, тел. +372 53088342
- Нарва, Кренгольми 45, каб L132,

тел. +372 3569385 / +372 5156828
Э-приём документов в www.sais.ee
Инфо: vastuvott@ivkhk.ee  

МЫ ПОМОЖЕМ НАПИСАТЬ ТВОЮ ИСТОРИЮ УСПЕХА!

DOKUMENTE VÕETAKSE VASTU:
Õppekohtades tööpäeviti kell 9.00 – 15.00
- Sillamäe, Tallinna mnt 13, 1-32 ruum,

tel. +372 56265711
- Jõhvi, Kutse 13, B120 ruum, tel. +372 53088342
- Narva, Kreenholmi 45, L132 ruum,

tel. +372 3569385 / +372 5156828
E-vastuvõtt: www.sais.ee
Info: vastuvott@ivkhk.ee  

TÄIENDAV  VASTUVÕTT
vabadele kohtadele

kuni 28.08
Дополнительный набор

на свободные места
до 28.08

www.kutsehariduskeskus.ee

МЕТАЛЛ И АВТО
без требования к образованию
• Слесарь-сборщик
на базе основного образования
• Оператор металлорежущего станка
• Оператор металлорежущего станка
• Сварщик полуавтоматической сварки

1г* (С)

3г (С)
2г* (С)
1г*(Й)

ОБСЛУЖИВАНИЕ
без требования к образованию
• Оператор уборки
на базе основного образования
• Портной лёгкой одежды
• Пошив одежды
  (пошив лёгкой одежды)
на базе среднего образования
• Консультант путешествий

1г (Н)

2г (Й)
1г° (Н)

2г (Н)

СТРОИТЕЛЬСТВО И
ДЕРЕВООБРАБОТКА
без требования к образованию
• Оператор деревообрабатывающих
  станков
на базе основного образования
• Каменщик
• Строитель бетонных конструкций
• Строитель деревянных конструкций
• Строитель-отделочник
• Штукатур

1г* (Й)

1г 6м* (С)
1г* ° (Н)

3г (Й)
3г (Й)

1г* (Й)

ЭКОНОМИКА
на базе основного образования
• Работник склада 3г (С)

ТЕХНОЛОГИЯ
на базе основного образования
• Автоматик
• Горнорабочий
• Лаборант
• Мехатроник
• Электрик внутренних работ
на базе среднего образования
• Мехатроник
• Оператор химических процессов

на базе профессионального образования,
для продолжающих обучение
• Промышленный автоматик
• Технология и оборудование
  возобновляемой энергетики
• Техник по обслуживанию
  систем безопасности

3г (Й)
3г (Й)
3г (Й)
3г (Н)
3г (Й)

2г* (Н)
1г 6м* (Й)

1г* (Н)
1г* (Й)

1г* (Й)

ИТ И МУЛЬТИМЕДИА
на базе основного образования
• Младший специалист
  по мультимедиа
на базе среднего образования
• Младший разработчик
  программного обеспечения
• Младший специалист
  по ИТ системам
• Младший специалист
  по мультимедиа
• Младший специалист 
  по мультимедиа

3г (Н)

2г (Й)

2г* (Й)

2г (Н)

2г* (Н)

*  paindlik graafik / гибкий график
‘   sessioonõpe / сессионное обучение
°  töökohapõhine / на базе рабочего места

IVKHK pakub:
• Õppetoetused ja sõiduhüvitis
• Transport Jõhvi, Sillamäe ja Narva
  õppekohtade vahel
• Õpilaskodud Sillamäel ja Jõhvis

TOITLUSTUS
hariduse nõudeta
• Abikook
põhikooli baasil
• Kokk
• Toitlustusteenindus

1a (J)

2a (J)
 3a (J)

EHITUS JA PUIT
põhikooli baasil
• Tisler 3a (J)

(J)  õpe Jõhvis
(Й) обучение в Йыхви
(С) обучение в Силламяэ
(Н) обучение в Нарве

Обучение на русском языкеEestikeelne õpe
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