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Lääne-Virumaa omava-
litsused said ühtekokku 
ligi 350 000 euro toetust, 
mille abil pakutakse ea-
katele, erivajadustega ja 
toimetulekuraskustega 
inimestele ning nende 
pereliikmetele töölesaa-
mist toetavaid hoole-
kandeteenuseid.

Liisi Kanna

Euroopa Sotsiaalfond toetab 
üle Eesti 13 projekti kokku li-
gi 3 miljoni euroga. Meie 
maakonnas said rahastuse 
Rakvere linn ligi 68500 eurot 
ja Lääne-Viru Omavalitsuste 
Liit pea 280 000 eurot. Pro-
jektide elluviimisel lisandub 
toetusele omafinantseering, 
esimese puhul ligi 23 000 eu-
rot, teisel veidi üle 93 000 eu-
ro.

Rakveres asub projekti raa-
mes tööle 4 töötajat, kes hak-
kavad osutame isikliku abis-
taja-, tugiisiku- ja kodutee-

Omavalitsused palkavad uusi tugitöötajaid

Supervisoon on tööalane nõustamine, mis on suunatud 
inimestega töötava inimese vaimseks toetamiseks. 

Nõustamisel toetakse spetsialiste keeruliste juhtumite-
ga tegelemisel ja iseenda hoidmisel, et ei tekiks läbipõ-

lemist teenuste osutamisel.

Koduteenuse pakkumisega soovitakse vähendada 
tööealise inimese hoolduskoormust, mille tulemusel 
saab ta siirduda tööturule või jätkata tööturul osale-

mist. Isikliku abistaja teenuse ja tugiisikuteenuse raa-
mes püütakse suurendada tööealiste erivajadustega 

inimeste tööle saamise võimalusi, tööturule sisenemist 
või jätkamist.

nust. VIROL sai rahastuse, et 
luua 14 ametikohta (7 isikliku 
abistaja ja 7 tugitöötaja koh-
ta), mis jagunevad võrdselt 
maakonna seitsme valla va-
hel.

Lääne-Virumaa sai toetust 
ka sama meetme esimeses 
voorus – toona taotlesid kõik 
maakonna omavalitsused ra-
hastust ühiselt omavalitsuslii-
du kaudu. 

Rakvere linnavalitsuse sot-
siaalosakonna juhataja Kersti 

Suun-Deket selgitas, et pro-
jekt sooviti seekord teha eral-
di, sest oma projekti planeeri-
mist alustati juba pikalt ette 
ning sooviti lisaks teenuse 
osutajate töötasudele taotleda 
rahastust ka töövahenditele 
ning teenuse osutajate kooli-
tamiseks.

„Ühiselt toimiv projekt on 
väga hea ja eelmisel korral 
õnnestus Rakvere linnal saa-
da projekti raames 2 tugitöö-
tajat, kuid oleme märganud, 

et meie linnas on abivajajaid 
rohkem, kui me suudame ai-
data. Seetõttu soovisime uue 
projektiga suurendada tugi-
töötajate arvu,“ nentis 
Suun-Deket.

„Arvame, et meil läks taot-
lemisel väga hästi, sest saime 
teenuse osutajatele juurde 
andmekaitse koolituse, mis 
hetkel väga palju segadust te-
kitab, ja supervisiooni,“ jätkas 
sotsiaalosakonna juhataja.

VIROLi projektijuht Klaa-
rika Adonov rääkis, et eelmi-
ses voorus esitatud projekt, 
mille raames pakutakse eriva-
jadustega inimestele tugiisi-
ku- ja koduteenust, oli alu-
seks tänavuse taotluse kirju-
tamiseks.

„Vastse projektiga on plaa-
nis uue teenusena maakonnas 
juurutada ja arendada isikliku 
abistaja teenust ning arenda-
da ka tugiisiku- ja kodutee-
nust,“ selgitas Adonov.

„Projekti raames on võima-
lik suurendada teenuste kät-
tesaadavust ja ühtlustada 
maakonnas teenuse pakku-
mise kvaliteeti,“ lisas ta.

Päev enne Eesti taasise-
seisvumispäeva, 19. au-
gustil tähistati Lammas-
mäe puhkekeskuses ko-
dumaa sajandat sünni-
päeva. Selle raames olid 
kokku kutsutud maa-
konna tublimad koos 
oma peredega.

Eliisa Sild

EV 100 auks korraldatud Lää-
ne-Viru Omavalitsuste Liidu 
juhatuse esimehe, Viru-Ni-
gula vallavanema Einar Vall-
baumi vastuvõtt algas meele-
olukalt. Üritusele oli kokku 
tulnud palju rahvast – umbes 
tuhat inimest. Nii mõnigi oli 
selle olulise sündmuse jaoks 
omale rahvariided selga pan-

nud.
Pidu alustati kõnega. Vall-

baum pöördus rahva poole 
asjaliku ja sütitava sõnavõtu-
ga: „Mul on hea meel, et koh-
tume täna just sellises maagi-
lises eestlaste jaoks olulises 
paigas, Lammasmäel. Mul on 
rõõm näha teid siin koos pe-
redega meie vabariigi suurt 
sünnipäeva tähistamas.“

Ta lisas: „Virumaa rahvast 
tuntakse eestlaste seas kui 
kõige põikpäisemaid ja jon-
nakamaid. Jonnakusega ole-
me palju saavutanud, kuid va-
hel võib ühine jonnakus tuua 
kahju tervele vallale.“

Seepärast kutsus Vallbaum 
rahvast üles leidma rohkelt 
tolerantsust ja  sõbralikkust 
kaaskodanike seas. Ta sõnas: 
„Tundke rõõmu just tänastest 
asjadest, kasvõi sellest, et lõ-

puks sai põuaperiood läbi ja 
hakkas sadama, või et taas 
saavad me lapsed kohe-kohe 
astuda kooliteele vabal maal 
uhkete eestlastena ja neid on 
õpetamas parimad oma ala 
professionaalid.“

Viru-Nigula vallavanem lõ-
petas kõne vägevalt: „Meie 
lapsed on meie tulevik, Eesti 
tulevik. Suuname nad ühes-
koos looma sellist Eestit, kus 
kõik tahavad elada ja kodu ra-
jada. Ilusat juubeliaastat ja 
head peotuju!“

Veidi jahedal suveilmal 
kostitati külalisi sooja supiga, 
lisaks pakuti lihapirukaid. 
Laualt ei puudunud ka üks 
Eesti traditsioonilisemaid 
magustoite – kamavaht.

Tegevusi jätkus nii vane-
matele kui noorematele – 
kokku oli pandud mitme-

külgne päevakava. Rahva 
meelt lahutasid päeva jooksul 
näiteks kooristuudio So-La-
Re, puhkpillimängijad, rah-
vatantsuansambel Tarvan-
pää, laulis Sofia Rubina ja hil-
jem lasi häälepaelad valla ka 
„Eesti otsib superstaari“ saates 
neljanda koha saavutanud 
Helis Järvepere-Luik.

Luulet luges Üllar Saare-
mäe, kes oli ühtlasi ka päeva-
juht. Pidu osutus nii väge-
vaks, et mõned inimesed ot-
sustasid tantsuplatsile isegi 
jalga keerutama minna.

Lastele oli tehtud eraldi 
mänguala. Päästjad tutvusta-
sid huvilistele oma tööd ning 
OÜ Autosõit jagas liiklustes-
tide tegemise eest auhindu.

Lammasmäel toimus 
Einar Vallbaumi vastuvõtt

Rahvas pidu nautimas.
Foto: Lääne-Viru Omavalitsuste Liit / Meelis Meilbaum



Kuulutaja reede, 24. august 2018 3UUDISED

Rakvere linnavolikogu 
otsustas viimaks ära, 
kus võiks hakata paik-
nema riigi-
gümnaasium – valik 
langes Koidula tänava 
kinnistule ringtee ääres.

Liisi Kanna

Kuigi hea tahte kokkulepe 
riigigümnaasiumi rajamiseks 
sai Rakvere linnavalitsuse 
ning Haridus- ja Teadusmi-
nisteeriumi vahel sõlmitud 
juba eelmise aasta alguses, siis 
selle asukoha osas võttis voli-
kogu otsuse vastu alles sel 
kolmapäeval.

15 poolthäälega määrati rii-
gigümnaasiumi asupaigaks 
kinnistu aadressil Koidula 
11b. 21st volinikust oli istun-
gil esialgu kohal 20 – saadi-
kud, kelle hinnangul peaks 
riigigümnaasium hakkama 
paiknema praeguses gümnaa-
siumihoones, lahkusid aga 
protesti märgiks saalist. Hää-
letusel ei soovinud osaleda 
Marti Kuusik, Andres Jaadla, 
Allan Jaakus, Anti Poolamets 
ja Roman Kusma.

Enne hääletust rääkis linna-
pea Marko Torm, et pidevalt 
on edasi lükatud tähtaega, 
millal Rakvere linn ütleb, mis 
on nende hinnangul Rakvere 

riigigümnaasiumile parim 
asukoht. „Tänaseks oleme 
jõudnud sinnamaale, et enam 
aega venitada ei ole,“ lausus 
ta.

Torm nentis, et teema üle 
on toimunud palju arutelusid 
ning võttis lühidalt kokku, 
miks linnavalitsus just seda 
kinnistut pooldab. Ta tõi esi-
le, et sügavuti on analüüsitud 
õpilaste arvu, tehnilisi lahen-
dusi ja muid aspekte ning va-
liku juures on oluliseks tegu-
riks ka raha. „See otsus on 
linnavalitsuses sündinud ühe-
häälselt,“ märkis meer ja jät-
kas, „me tõesti tahaks teha 
nii, et 2022. aastal oleks või-
malik riigigümnaasiumi sisse 
asutuda.“

Otsuse vastu olijate nimel 
võttis enne hääletust sõna vo-
likogu liige Marti Kuusik, 
märkides esmalt ära, et nelja 
võimaliku asupaiga kohta 
koostatud võrdlev analüüs, 
mis ilmus ka Rakvere Sõnu-
mites, on puudulik. „Vabadu-
se 1 koolimajas toimunud 
Rakvere gümnaasiumi järje-
pidevast tegevusajaloost tule-
nev väärtus ei ole nendes kal-
kulatsioonides mitte ühegi 
sõnaga esitatud,“ rõhutas ta.

„Probleem on selles, et see 
otsus on tegelikult tehtud – 
see tehti Koidula 11b detail-
planeeringu algatamisega eel-
mise aasta aprillis. Sisulist 

Määrati riigigümnaasiumi asukoht

Ringtee ääres, kinnistul Koidula 11b, võib juba 2022. aastal paikneda riigigümnaasium.
Foto: Liisi Kanna

arutelu selle üle, kuidas saa-
vutada kolm eesmärki korra-
ga, pole kunagi toimunud,“ 
jätkas Kuusik.

Kolme eesmärgina tõi ta 
välja järgmised: kuidas kasu-
tada 80 aasta jooksul laotud 
hariduskapitali Rakvere linna 
huvides, kuidas saada riigi 
abiga moodne õpikeskkond, 
kas siis põhikool või gümnaa-
sium, ideaalis mõlema, ning 

kuidas mitte moonutada lin-
naruumi.

Kuusik märkis, et seetõttu 
lahkuvad temaga üht meelt 
olevad volinikud saalist. „Me 
ei saa aidata luua seda ruma-
lat, kuid näiliselt demokraat-
likku otsust. Me ei aita teid 
selle vormistamisega, jäägu 
see roll ajaloos jäägitult teile.“

Sellegipoolest määrati riigi-
gümnaasiumi asukohaks 

Rakvere linnale kuuluv kin-
nistu Koidula 11b. Ühtlasi 
volitati linnavalitsust pidama 
läbirääkimisi Haridus- ja Tea-
dusministeeriumiga riigi-
gümnaasiumi hoone rajami-
seks sellele kinnistule.

Volikogu esimees Mihkel 
Juhkami sõnas, et teine vas-
tuvõetud punkt on eriti oluli-
ne, sest ainuüksi volikogu ot-
susega asukoha osas ei lahene 

küsimus lõplikult. „Nüüd sei-
sab ees küllaltki pikk läbirää-
kimiste protsess Haridus- ja 
Teadusministeeriumiga ning 
kõikide teiste asjasse puutu-
vate organisatsioonidega – 
kas, mismoodi ja mis tingi-
mustel on võimalik seda kin-
nistut kasutusse anda,“ selgi-
tas Juhkami.

Rakvere abilinnapea Triin 
Varek hindas hääletuse tule-
must positiivselt. „Otsus on 
kaua oodatud ja ülioluline 
kõigi Lääne-Viru maakonna 
gümnasistide jaoks. Samuti 
annab see võimaluse Rakvere 
linnal tegeleda kindlalt ja sü-
viti linna hariduslike kohus-
tustega, milleks on põhihari-
duse kvaliteetne ja tänapäeva 
õpikäsitlusest lähtuva õppe 
tagamine. Põhikoolivõrgu 
korrastamine,“ kommentee-
ris Varek.

„Uus, tänapäevane hoone 
ilmestab kindlasti linnapilti 
ning Rakvere linna põhikoo-
liõpilased loomulikult vääri-
vad Alar Kotli projekteeritud 
hoones õppimist,“ jätkas abi-
linnapea.

„Arvo Pärdi nimelise muu-
sikamaja ja riigigümnaasiumi 
ehitusega saab loodetavasti 
valmis ka uus Vabaduse väl-
jak, mis 2009. aastal korralda-
tud muusikamaja projekteeri-
miskonkursi võidutöös ka 
välja toodi,“ lausus Varek.
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• Alates septembrist alustame taas 
vene keele kursustega. Võimalik on 
valida erinevate keelerühmade kui ka 
-tasemete vahel. Kui sa oled huvitatud 
heast keeleoskusest, vaata veebilehte 
www.apkeelekursus.eu ja registreeru, 
sest julge suhtlemine viib eesmärkide 
täitumiseni!

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

• Inglise keele vestluse kiirkursus 
20 tundi algajatele ja taasalustajatele 
Tsentrumis Koidula 1. Alates E 17.09, T 
18.09 ja N 20.09 kella 18-19.30. Kursuse 
hind 60 €, sisaldab õppematerjale. 
Registreerimine tel 5566 1419

KOOLITUS/TASUB TEADA

KOOLITUSED

Sellest nädalast alates on 
noortel filmitegijatel taaskord 
võimalus saata enda film Rak-
vere Gümnaasiumi filmifesti-
valile, mis on Eesti omataolis-
test suurim. 2019. aasta festi-
val saab alguse järgmise aasta 
4. veebruaril ning kulminee-
rub 9. veebruari õhtul toimu-
va finaaliga.

Nagu eelnevatel aastatel, ja-
gatakse filmid ka tänavu kah-
te kategooriasse – kuni 19aas-
tased õpilased ning kuni 
26aastased tudengid. Osaleja-
te kuni 15minutilisi lühifilme 
oodatakse 1. detsembri sü-

Eesti suurim noorte fi lmifestival astub kastist välja
daööni. Žanrilisi piiranguid 
pole, see tähendab, et film 
võib olla millest tahes. Samuti 
on festivalile väga oodatud 
võõrkeelsed linateosed, kuid 
sel juhul peavad olema lisatud 
eestikeelsed subtiitrid. Seejä-
rel hindab saadetud filme 
eelžürii, kelle valiku põhjal 
pääseb finaali mõlemast kate-
gooriast viis filmi.

2019. aasta festivali korral-
damisel on seatud eesmärgiks 
mõelda kastist välja. Nihutada 
noortepäraselt veidi piire ja 
näidata, kuidas võib veel fil-
me publiku ette tuua. Iga fes-
tival algab puhtalt lehelt, mis 
muudabki selle ainulaadseks, 
ja toosama valge leht korral-
dajaid inspireerinud ongi.

„Tuleval festivalil mõtleme 
oma lahendustega kastist väl-
ja ning loodetavasti ka pääse-
me, ikka valguse poole,” selgi-
tas juba mitmendat aastat 
sündmuse kunstiliseks juhiks 
olev Robin Täpp.

Filmifestivali eesotsas jät-
kavad ka Eleriin Miilman ja 
Mona-Liis Lipp, kelle jaoks 
tuleb eesolev peakorraldajate-
na viimane. „Varsti lõppev 
mõnusalt soe suvi oli ideaalne 
aeg sõpradega filmi tegemi-
seks, nüüd jääb ainult üle 
meistriteos meile teele saata!” 
sõnas Lipp. „Esmakordsetele 
osalejatele soovime julgust 
end proovile panna ja proovi-
da midagi uut –  kaotada ei 
ole midagi!” lisas Miilman.

2018. aasta filmifestivalile 
esitati kokku 47 noorte poolt 
loodud filmi, mis on kõigi ae-
gade suurim arv. Õpilaskate-
gooria parimaks valiti „Tüd-
ruk punases Golfis”, autoriks 
Meel Paliale. Tudengikate-
gooria tunnistati parimaks 
„Säde”, autoriks Johanna Ma-
ria Paulson. Samal aastal elas 
otseülekande vahendusel Ees-
ti Vabariigi juubelile pühen-
datud meeleolukale finaalõh-
tule kaasa 1500 filmihuvilist 

nii kodumaal kui ka kaugel 
mere taga.

Rakvere Gümnaasiumi fil-
mifestival on iga-aastane tu-
juküllane noorte korraldatav 
sündmus, mille ajalugu viib 
tagasi 2000ndatesse aastates-
se. Koolisisene miniatuurne 
festival on aastate jooksul 
kasvanud vabariiklikult tun-
tud omanäoliseks elamuste 
nädalaks, mille külastajate arv 
küündib pooletuhandeni.

Rohkem infot ja kuidas 
ning kuhu oma film saata, 
leiad Rakvere Gümnaasiumi 
filmifestivali kodulehelt fil-
mifestival.eu.

Kuulutaja

Lääne-Virumaa maakond-
likus bussiliikluses on alates 
septembrist oodata mõnin-
gaid muudatusi, seepärast tu-
leks kõikidel maakonna bus-
sidega sõitjatel olla tähelepa-
nelikud ning uurida eelnevalt 
sõiduplaane, et mitte bussile 
hiljaks jääda või peatuses asja-
tult oodata. Kõige kiirema 
ülevaate muudatustest saab 
internetileheküljelt peatus.ee.

Et muudatustest aimu saa-
da, loetleme siinkohal üles 
need liinid, mille sõidugraafi-
kud septembris uuenevad.

Liinid nr 10, 15, 17, 26, 28, 
38, 41, 42, 56 ja 65 lähevad 
üle talveperioodi sõidugraafi-
kutele, liinid nr 30 ja 55 jätka-
vad sõitmist suvise graafiku 
järgi veel kuni septembri lõ-
puni.

Liinid nr 6, 9, 23 ja 46 lähe-
vad üle kooliaja sõidugraafi-
kutele, mis tähendab, et koo-
lipäevade ja koolivaheaja sõi-
duplaanides on väikeseid eri-
nevusi.

Liinile nr 15 lisasime sõitja-
te soovil Rakvere-Kunda 

suunale Laada peatuse Rak-
veres ning muutsime mõne-
võrra väljumisaegu Kunda 
Pargi peatusest.

Liinil nr 17 muutuvad väl-
jumisajad Kunda Pargi peatu-
sest selleks, et paremini ühi-
tada sõidugraafikuid uuene-
nud liiniga nr 18.

Tihendasime liini nr 16 ja 
lisasime kaks väljumist Tapalt 
(kell 6.40 ja kell 7.45) ning 
kaks väljumist Rakverest (kell 
5.55 ja 12.00). Ära jääb välju-
mine Rakverest Kadrinasse 
kell 6.30 ning Kadrinast Rak-
verre kell 7.05 (seda asendab 
väljumine Tapalt kell 6.40).

Liin nr 16 on tipptundidel 
Lääne-Viru kõige ülekoor-
matum liin – loodame lisaväl-
jumistega eelkõige hommi-
kust koormust leevendada. 
Jälgime kindlasti reisijate ja-
gunemist väljumiste vahel 
ning vajadusel kohendame 
graafikuid veelgi.

Liin nr 18, mis seni sõitis 
kaks korda tööpäeviti Kunda 
ja Viru-Nigula vahel, pikeneb 
nüüd kuni Aserini ning sõi-

dab Kunda ja Aseri vahel töö-
päevadel neli ringi ning lau-
päeviti ühe ringi.

Liinidel nr 20, 32, 39, 51, 
52, 59 ja 66 muutuvad osali-
selt väljumisajad selleks, et 
paremini ühitada busside sõi-
dugraafikuid rongide sõi-
dugraafikutega ning võimal-
dada sujuvamat ümberistu-
mist rongide ja busside vahel.

Liini nr 53 kaks väljumist 
Tapalt on pikendatud – buss 
sõidab kahel korral tööpäeva-
del ja üks kord laupäeval 
Tamsalust edasi kuni Türjeni 
ning tagasi. Liini pikenemine 
toob kaasa ka muudatused 
väljumisaegades.

Liinil nr 54 on edaspidi tal-
vine ja suvine sõidugraafik. 
Talveperioodil ei läbi liin Jär-
veküla ega Uljaste peatust, 
vaid sõidab otse mööda Sä-
mi-Sonda-Kiviõli teed Son-
dasse ning läbib Liivakünka 
peatuse.

Liinile nr 56 on sõitjate 
soovil lisatud väljumised ka 
nädalvahetustel.

Seniste kommertsliinide nr 

16A ja 56A väljumised on vii-
dud avalike liinide nr 16 ja 56 
koosseisu, mis võimaldab ku-
ni 20aastastel ning üle 62aas-
tastel reisijatel tasuta sõitmist 
neil väljumistel. Ka kom-
mertsliini nr 15A üks välju-
mine Rakverest kell 16.30 ja 
Kunda Pargi peatusest kell 
17.15 on nüüd avaliku liini nr 
15 koosseisus. Ülejäänud 
kommertsliinid loodame 
muuta avalikeks liinideks hil-
jemalt 2019. aasta alguseks.

Ka kõikide ülejäänud siin 
mainimata Lääne-Viru avali-
ke maakonnaliinide sõi-
dugraafikuid on korrastatud, 
seepärast on võimalikud mõ-
neminutilised muudatused 
väljumisaegades – palume 
kindlasti tutvuda uute sõidu-
plaanidega!

Lääne-Virumaa bussiliikluses uuenevad sõiduplaanid
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Tule, aita tagada kaitsevööndi ohutust!

TEHNOVÕRKUDE SPETSIALIST 
Kaitsevööndi järelevalve meeskonna eesmärk on võrguvaldajana omada ülevaadet 
kaitsevööndis toimuvate tegevuste üle ja tagada ohutus kaitsevööndis tegutsemisele.

Spetsialistina on Sinu peamisteks tööülesanneteks ehitiste ja kommunikatsioonide 
projektide ning detail- ja üldplaneeringute kooskõlastamine, elektrivõrgu ja tänavava-
lgustuse asukohaandmete väljastamine ning suhtlemine nii projekteerijate, 
ehituspartnerite kui ka KOV esindajatega.

Töö sobib Sulle, kui:

•   omad tehnilist või geodeesia-alast haridust 
•   Sul on tehniliste dokumentide (jooniste, projektide ja planeeringute) lugemisoskus ning 
     projekteerimisalane töökogemus
•   oled kokku puutunud erinevate programmidega (sh CAD, kaardirakendused, geoprogrammid)
•   oled kiire õppija, korrektne ja kohusetundlik
•   valdad eesti keelt väga heal tasemel, kasuks tuleb vene keele oskus 
•   oled avatud suhtleja 
•   oskad seada prioriteete ning pead oluliseks tulemust ja kvaliteeti

Kasuks tuleb elektrialane haridus ning elektrialane projekteerimiskogemus.

Meiega koos:

•   tegutsed Eestile strateegiliselt olulises valdkonnas, mis areneb kiiresti 
•   töötad toetavas meeskonnas koos valdkonna parimate tegijatega 
•   saad anda isikliku panuse ettevõtte ja energeetika valdkonna pikaajalisse arengusse

Töö asukohaks on Tallinn või Rakvere

Lisainfot jagab kaitsevöödi järelevalve meeskonna juhtivspetsialist Martin Paimre telefonil 53 068 962 
või e-posti teel martin.paimre@elektrilevi.ee.

Ootame Sinu CVd koos motivatsioonikirjaga meie kodulehe www.elektrilevi.ee/tule, CV Keskuse või 
CV-Online´i portaali vahendusel hiljemalt 29. augustiks 2018.

TÖÖ

PAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD

Rakvere Motopood 
pakub tööd 

tehnika huvilisele 
meesterahvale, 

sobib ka pensionär. 
Huvilistel 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

Otsime Tapale 
ehitustöölisi. 
Tel 5343 7995

• Vajan metsameest. Minu varustus. 
Tel 5673 5648

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

•  Vajan krundi  v õ sast  puhas-
tajat  Kunda l innas  (2200 m 2) . 
Tel 5800 3648

• Pakume passiivset teenimisvõima-
lust tarkvara müügijuhile. Töö sisu on 
tarkvara tutvustamine inimestele, kes 
võivad sellest huvitatud olla. Sissetulek 
sõltub teie töö tulemustest. Sellest võib 
saada teie eluaegne sissetulek - teenite 
nii kaua passiivset sissetulekut, kuni 
tarkvara teie toodud klientide poolt ka-
sutatakse. Tarkvara teenib keskeltläbi 
20% - 50% kasumit kuus investeerin-
gult. Täpsema info saamiseks saatke 
meile kiri: https://fxekspert.ee/edasi-
muujatele/ või helistage tel 583 1185 

• Vajan kodukoristajat üksikut mit-
tesuitsetajat naisterahvast, üks kord 
nädalas väikese töötasuga. Tel 554 6490

• Aasia restoran Bamboo Garden 
Rakveres võtab tööle kohusetundliku 
nõudepesija-köögi abitöötaja. Info 
tel 5802 8769 või saata CV: bamboo-
garden@hot.ee

• Pansionaat „Kuldne Sügis“ ot-
sib hooldajat  Rakveres. Info tel 
514 7837

• Helsinkist 150 km kaugusel Toija-
las asuv laut otsib oma meeskonda 
pikaajalise töösuhte eesmärgil kohu-
setundlikku, ausat, koostöövõimelist 
ning mis kõige olulisem, töövõimelist 
naisterahvast. Peamiseks tööülesan-
deks on loomade (lehmade) lüpsmine 
ning talitamine. Boonuseks on eelnev 
töökogemus lüpsjana. Soovitatav 
vanus 60+ eluaastat. Omalt poolt pa-
kume: stabiilset ning motiveerivat 
töötasu, väljaõpet kohapeal, toetavat 
meeskonda. Lisainfo e-postil: toome-
silane@online.ee. Tel 5893 4922

• Pakume tööd lüpsjale ja karjakule. 
Omalt poolt pakume motiveerivat 
töötasu, töö graafi ku alusel, vajadusel 
pakume elukohta. Tel 520 4720

• Otsitakse kogemustega autopesijat/
rehvitehnikut. Tel 3223 744

• Kogemustega ehitusmees otsib 
tööd. Tel 5358 9677

• Mees otsib päevast välikoristustööd 
linnas. Tel 5858 1371

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

• OÜ Rakvere Takso võtab tööle takso-
juhi. Tel 515 4639

• Duo Takso pakub tööd taksojuh-
tidele. Tel 528 2659

• Voyage OÜ pakub tööd bussijuhile 
(töötajate-õpilaste vedu). Osaline 
tööaeg, sobib ka pensionärile. Info 
tel 509 2583

• Otsime enda meeskonda C- kate-
gooria autojuht-operaatorit surve-
pesuautole. Tel 5194 4298

• Ehitusettevõte pakub tööd kogemus-
tega üldehitajale Helsingis ja Espoos. 
Huvi korral saada enda lühitutvustus 
ja töökäigu kirjeldus e-posti aadressile 
steba.building@mail.ee. Lisainformat-
sioon tel +3725564 1867

• Vajan kasutatud riiete ja jalanõude 
müüjat Rakvere turule (tükitöö). Tel 
554 6490

Viru Halud OÜ 
otsib oma meeskonda 

laotöölist-komplekteerijat.
Info telefonil 

5815 0152 või 
liis@viruhalud.ee

Koduleht: 
www.viruhalud.ee
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Käimas on Rakvere Teatri 78. 
hooaja publikulemmiku vali-
mised. Võimalus on valida 
oma lemmiklavastus, -lavas-
taja ning ära märkida enim 
kõnetanud nais- ning mees-
näitleja eelmisel hooajal esi-
etendunud üheksa lavastuse 
hulgast.

Nendeks lavastusteks on 
„Ükssarvikute farm” (lavasta-
ja Urmas Lennuk), „Lendas 
üle käopesa” (lavastaja Eili 
Neuhaus), „Timbu-Limbu” 
(lavastaja Urmas Lennuk), 
„Tagassi inglite juure” (lavas-
taja Tiina Mälberg), „Päästa-
me ema” (lavastaja Karl Kop-
pelmaa), „Hullemast hullem” 

(lavastaja Elina Purde), „La h 
us” (lavastaja Üllar Saare-
mäe), „Puudutada kuud” (la-
vastaja Peeter Raudsepp) 
ning „Lõikuspeo tantsud” (la-
vastaja Eili Neuhaus).

Publiku lemmiku hääletus 
toimub teatri kodulehel 
www.rakvereteater.ee. Kõi-
kide hääletajate vahel loosi-
takse välja pileteid 79. hooaja 
uuslavastustele.

Publiku lemmikud kuuluta-
takse välja 2. novembril, la-
vastuse „Paunvere poiste iga-
vene kevade” esietendusel 
Rakvere Teatri suures saalis.

Kuulutaja

Teatripublik saab valida lemmikuid

Hetk lavastusest „Puudutada kuud“.
Foto: Gabriela Liivamägi

Homme süüdatakse Eesti me-
rerandades taas hulganisti 
lõkkeid - vee piiril luuakse 
tulede kett, mis on EV100 su-
vise peonädala kulminatsioo-
niks Eesti riigi sajanda sünni-
päeva aastal.

Tänavu muudab lõkkeri-
tuaali pidulikumaks Marek 
Sadama esitatud ja spetsiaal-
selt selle sündmuse jaoks kir-
jutatud tulelaul, mida saavad 
kõik Muinastulede ööl lõket 
süüdates kaasa laulda.

„See laul ja laulusõnad jõud-
sid minuni üsna lihtsalt, kui 

mõtlesin sellele, mida soovin 
teistele öelda mere ääres lõk-
ke juures. Sõnad väljendavad 
seda, milliseid sõnumeid ta-
haks naaberlõkete juures vii-
bijatele edastada,“ selgitas lau-
lu sõnade autor Marek Sa-
dam.

„Koos ansambli Sadamasild 
kollektiiviga otsustasime lugu 
esitada regilaulu võtmes. Ehk 
neid sõnu üheskoos lauldes 
või lausudes tekitame meis 
endis ja kõigis teistes ühise 
positiivse tunde, mis kannab 
meid terve järgmise aasta,“ li-

sas Sadam.
Muinastulede öö eestvedaja 

Mairold Vaik loodab, et uus 
tulelaul nakatab Eesti rahvast 
kaasa tulema. „Iga inimene 
süütab oma lõkke nii, nagu 
temale meeldib. Tänavu on 
lihtsalt võimalik seda teha ka 
üle Eesti teistega koos lauldes. 
Kutsume üles kõiki ühiselt 
lõket süüdates tulelaulu laul-
ma,“ lisas Vaik.

Laul kõlab 25. augustil kell 
20.45 ka raadio Elmar eetris – 
nii on tervel Eestil võimalik 
kaasa laulda. Laulu sõnad on 

kättesaadavad aadressil mui-
nastuled.ee. Samal lehel on 
võimalik ka oma lõkkekoht ja 
-info ühisele kaardile kanda.

Muistsel ajal süüdati lõkked 
teadete edastamiseks või pi-
medal ajal tee näitamiseks 
merelolijatele. Kaasaegsete 
rannalõkete ühise süütamise 
traditsioon sai alguse rohkem 
kui 25 aastat tagasi ja augusti-
kuist sündmust hakati kutsu-
ma Muinastulede ööks.

Kuulutaja

Muinastulede öö kingib Eestile tulelaulu
Tänavu on võimalik muinaslõket süüdata üle Eesti koos teistega lauldes.

Foto: facebook.com/muinastuled.
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KUHU MINNA

Kinodesse jõudnud uues 
draamas „Ära muretse, 
ta ei jõua jalgsi kaugele“ 
heidetakse pilk mehe el-
lu, kes jääb pärast auto-
õnnetust ratastooli.

Tõnu Lilleorg

John, keda mängib Joaquin 
Phoenix, kasvas üles kasupe-
res, sest ta ema loobus temast. 
Juba varases teismeeas sattus 
poiss sõltuvusse alkoholist ja 
kui ühel peotuuril juhtunud 
õnnetuse tagajärjel avab ta 
silmad haiglas üleni kipsi 
panduna, on tal põhjust tunda 
masendust. John on rindke-
rest allapoole halvatud ja ars-
tide sõnul ootab teda ees elu 
ratastoolis. Veidi rõõmu toob 
tema ellu sotsiaaltöötaja An-
nu (Rooney Mara).

Haiglast välja saanud hak-
kab John taas jooma ja satub 
anonüümsete alkohoolikute 
koosolekule, kust saab alguse 
tema vaevarikas kohanemine 
muutunud eluga. Peagi alus-
tab ta karikatuuride joonista-
misega, mida hakkavad aja-
kirjad avaldama ja mis kutsu-
vad esile vastakaid reaktsioo-
ne – ühtedele joonistused vä-
ga meeldivad, teistel ajavad 
harja punaseks.

John mõistab, et on tegeli-
kult juba lapsest peale taht-
nud saada teiste naerutajaks. 

Mees, kes leidis kutsumuse

Ja ehk võib öelda, et enne õn-
netust tüüris tema elu sellises 
suunas, kus ta poleks kunagi 
naljapilte joonistama haka-
nud. Film põhineb karikatu-
rist John Callahani elul.

Linateose üks sisuliin näi-
tab Johni osalemist ene-
seabigrupis, kus tal tuleb näk-
ku vaadata oma varjatud tun-
netele. Kuigi läbi raskuste, 
õnnestub noormehel leida 
elust rõõmu ja mõtet ning 
sõprugi. Filmi vaatamist ta-
sub kaaluda teiste seas ka neil 
filmisõpradel, kellele linateo-
se sügavam sisu oluline on.

Režissööriks on Gus Van 

Sant, kelle üheks varasemaks 
tööks on oluline film „Hea 
Will Hunting“, kust said tuu-
le tiibadesse Matt Damon ja 
Ben Affleck.

43aastast ja kolmel korral 
Oscarile nomineeritud Phoe-
nixit on Johni osas ekraanil 
huvitav vaadata. Muide, täna-
vu linastub kokku lausa neli 
uut ja suurt filmi, kus näitleja 
kaasa teeb. Ühena neist jook-
sis meie kinodes kevadel põ-
nevik „Sind polnud kunagi 
siin“. Ja hiljuti tuli uudis, et 
Phoenix hakkab mängima 
Jokkerit uues Batmani-filmis.

Peaosa mängib Joaquin Phoenix.
Foto: A-One Films

Lääne-Virumaa Allergia 
ja Astma ühingu üritused
15. september kell 10.15 väljasõit Vargamäele, kohtumine Järva-
maa Allergia- ja Astmaseltsiga
Kavas: Shindo venitused – õpetab Ly Jõe, ekskursioon Vargamäel 
ja muuseumi külastus + ühine lõuna
Omaosalus 2 eurot
Palun andke teada oma osalemisest nii ruttu kui võimalik. Tel 
5342 9043, Helmi
5. oktoober, 2. november ja 7. detsember kell 18 üritused toimu-
vad Gustavi majas (Pikk tn 26), allergia vabad toidud + shindo ve-
nitused. Omaosalus 2 eurot igal üritusel
Info tel 5342 9043

Lääne-Virumaa Südamehaigete ühingu üritused
10. september kell 13 loeng „Sügis liikluses“ koostöös Maanteea-
metiga, Targa Maja ruumis nr 114
8. oktoober kell 10.30 väljasõit (bussijaama tagumisest parklast) 
Valgejõe veinivillasse. Tähistame ühingu 10. aastapäeva. Omaosa-
lus 13 eurot, tasuda eelnevalt septembrikuu üritusel Piret Lulla 
kätte
12. november kell 13 teabepäev, koosolek ,Targa Maja ruumis nr 
114
10. detsember kell 13 aastalõpu üritus, koja ruumis, omaosalus 5 
eurot
Palume tasuda liikmemaks! 
Info Reet Lainla tel 527 2984, Piret Lulla tel 516 4349

Rakvere Teater
24.08, 25.08, 28.08, 29.08, 30.08, 31.08 kl 19.00 Lõikuspeo tantsud 
Arkna mõisa karjalaut, Lääne-virumaa (lav. Eili Neuhaus)

Rakvere kultuurisündmused
18. mai-31. august Ly Lestbergi isikunäitus „Risti kasvanud“ EELK 
Rakvere Kolmainu kirikus
1. juuni-24. august Rakvere Ametikooli noorte tislerite kunsti-
tööde näitus Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
2. juuni-25. august EELK Rakvere Kolmainu kiriku orelisuvi 
2018: 25. august kell 12 Ulla Krigul
23. juuli-31. august Ilmar Mesi loodusfotode näitus Lääne-Viru-
maa Keskraamatukogus
22.-26. august VII Kammeransamblite suvekursuste kontserdid 
Rakvere Muusikakooli saalis
31. august kell 18 „Hüvasti suvi! Tere kool!“ ja Silberauto uuniku-
mide näitus Rakvere Keskväljakul
31. august kell 19 Eesti Interpreetide Liidu kontsert Rakvere 
Muusikakoolis, esinevad Ingely Laiv (oboe) ja Jakob Teppo (kla-
ver)

Peipsi toidu tänav ootab mekkima
EV100 suvisel peonädalal on Eesti rahvas kutsutud Peipsi 
järve äärde kaetavasse 175 kilomeetri pikkusesse peolauda, 
mis kulgeb 25.-26. augustil Vasknarvast Saaboldani.

„Peipsi Toidu Tänav 175 km“ pop-up restoranides paku-
takse Peipsimaa puhtast toorainest roogasid ja jooke, mis 
kujunenud Peipsimaal aastasadade jooksul ja valmistatud 
piirkonna parimast toorainest. Vasknarvast Saaboldani kul-
gedes saab keelele tõelise Peipsimaa meki ja laatadelt ning 
turgudelt soetada talvevarudki!

Lisaks pop-up restoranidele leiab Peipsimaalt neil päevil 
kolm pikaajaliste traditsioonidega sündmust, mis avavad 
piirkonna kogu kirevuses – Kallaste ning Lüübnitsa kala- ja 
sibulalaadad ning Kuremaa Küüslaugu Festivali.

Kuulutaja

MÕNE REAGA
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

ÄRIPINNAD

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

VAHETUS

KINNISVARA

SÕIDUKID

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDILE
LAOPINDASID
Tel 516 4685

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

OST

RENOVEERITUD KORTER JA KORTERMAJA! UUS!

RAKVERE, VABADUSE 5

1 tuba, 31,9 m², 4/5, hea seisukord, mööbel/tehnika.   

31 000 €

Margus Punane,  504 9998

TALU LOOBU JÕE KALDAL! UUS!
KADRINA, KADAPIKU, VEERU

Krunt 3,3 ha, 2 tuba, 75 m², saunamaja, abihoone.    

35 990 € 

Margus Punane,  504 9998

AHIKÜTTEGA RENOVEERITUD KORTER
RAKVERE, PIKK 42 A

2 tuba, 58,5 m², 2 korrust, pliit, soemüür
29 900 € UUS HIND!

Irene Pung,  554 0671

SUUR AHIKÜTTEGA KORTER
VIRU-NIGULA, MAARJA 6

5 tuba, 94,9 m2 , 1/2, õhksoojuspump, uued aknad.
18 900 € UUS HIND!

Irene Pung,  554 0671

35 000 € 

AVAR KODU LÄBI KAHE KORRUSE! UUS!
VIITNA, KASE 3

4 tuba, 100,7 m², õhksoojuspump, kamin, dušš.
Margus Punane,  504 9998

157 000 €  UUS HIND!

KENA KORRAS MAJA!    
RAKVERE, EHITUSE   

Kinnistu 845 m², kivimaja 229 m², saun, 
õhkvesiküte.    
Margus Punane,  504 9998

25 000 €

IIDNE MAJAPIDAMINE MÕISAPARGIS! UUS!
VINNI V. KÜTI, MÕISA 1  

Kinnistu 3183 m², kivihoone 241,7 m², 
380 V, veetrass.    

Margus Punane,  504 9998

6 500 € 

KORTER JÄRVEDE JA METSADE LÄHISTEL
PORKUNI KÜLA, VIINAVABRIKU TEE 2

2 tuba, 41,4 m², pliit, ahiküte, kelder, garaaž

Irene Pung,  554 0671

23 900 € UUS HIND!

RENOVEERIMIST VAJAV KORTER
RAKVERE, LENNUKI 1

2 tuba, 44,9 m², 2/5

Irene Pung,  554 0671

MÖBLEERITUD JA RÕDUGA KORRAS KODU!   

RAKVERE, ROHUAIA 22  

3 tuba, 61,5 m², 3/5, avatud planeering, 
mööbel, tehnika.   

55 000 € UUS HIND!

Margus Punane,  504 9998

Info
5697 5217

SINU SÕBER KINNISVARAS!
• tasuta konsultatsioon
• hea nõu ja asjaajamine
• aitame müüa parima hinnaga

RAKVERE, 
MÕISAVÄLJA 6

UUED KORTERID

• Müüa 1toaline korter Kungla tä-
naval, III korrus, korter vajab kapi-
taalremonti, maja renoveeritud. Tel 
5606 3934

• 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

• Tamsalus Ääsi 15 müüa 1toaline 
korter, III korrus, aknad ja uks vahe-
tatud, köögimööbel, uus dušikabiin. 
Tel 5650 2524

• Müüa Rakvere parima asukohaga ma-
jas 2toaline korter. Maja asub Koidula 
tänaval ning on värskelt renoveeritud. 
Tel 5346 0655

• Müüa 2toaline rõduga korter Rakve-
re kesklinnas. Tel 5343 3412

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

• Müüa 2toaline korter Mõdrikus. 
Hind 6500 €. Tel 5834 4024

• Müüa või üürile anda renoveeritud 
2toaline korter Kunda linnas, 2/2. 
Tel 512 7119

• Müüa 2toaline korter III korrusel 
Tapal Ülesõidu 5A-58. Tel 5646 5377

• 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 Tapa kesklinnas Pikal tänaval 
2toaline korter, 3/4, 37,2 m2. Vaba ja 
otse omanikult, hind kokkuleppel. Tel 
5809 3285

• 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 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 ridaelamuboks Rakveres Ted-
re tn. Sisetööd tegemata. Tel 5665 8773

• Müüa ridaelamuboks Väike-Maar-
jas, Tagaküla teel. Vajab renoveerimist! 
Täpsem info: Anne-Ly, tel 5341 5244, 
Edgar, tel 516 4529

• Müüa 2kordne maja Rakvere linnas. 
Tel 5834 4024

• Müüa maja Tamsalu keskel. Krunt 
suurusega 1193 m2, on kolmest küljest 
ümbritsetud naabritega. Krundil asub 
kahekorruseline maja, kõrvalhoone, 
garaaž ja kasvuhoone. Majas ahjuküte, 
esimesel korrusel asub köök (9 m2), 
kolm tuba (13 m2, 13 m2, 9 m2), teisel 
korrusel üks suur tuba. Majas ka kelder 
8 m2. Kõrvalhoones asub saun, kaks 
eraldi sissepääsudega kuuri (kokku 
45 m2) ning puukuur. Majas vahetatud 
juhtmestik ning aknad. Mööbli võima-
lus. Otse omanikult. Hind 39 900 €. Tel 
5665 9722

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

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

• 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

• 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

• Soovin osta san-remonti vajava 
2-või 3toalise korteri  Rakveres. Tel 
5900 0051 või e-mail eluasemeost@
gmail.com

• Ostan garaaži Rakvere linnas. Tel 
5687 6617

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

• Maagia kv ostab või võtab müüki 
kinnisvara. Tel 5855 0720, www.
maagiakv.ee

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

• Vahetada heas korras 3toali-
ne korter Sõmerul maja vastu 
Rakvere lähiümbruses. Email: 
marko0105@hotmail.com. Tel 
53007728

• Müüa või rendile anda tootmishoone 
Moel (5000 m2). Tel 5342 71210

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

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

• 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

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

• Anda üürile 1toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Laekveres. Hind 70 
€ + elekter ja vesi. Tel 527 0058

• Anda üürile 2toaline kõigi muga-
vustega korter Rakvere kesklinnas 
(möbleeritud, külmik, pesumasin). 
Tagatisraha nõue. Hind 220 € + kom-
munaalmaksud. Tel 5884 1029

• Üürile anda Rakvere kesklinnas 2toa-
line kõigi mugavustega korter, rek.tud 
majas. Tel 5848 2025

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

• Üürile anda 2toaline korter Vinnis. 
Tel 503 9175

• 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

• www.toonklaas.ee

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

• Müüa Ford Escort, bensiin, 1992. 
a, 52kW, tumeroheline, kindlustus ja 
ülevaatus olemas, lihtne ja töökindel 
„Escordi“ variant. Hind kokkuleppel. 
Tel 528 3630

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

• Müüa Hyundai Getz 1,4, 2006. a, heas 
korras. Tel 517 4193

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

• Müüa Jaguar 2,0 bensiin, 2004. a, hall 
nahksisu, tumesinine, heas sõidukor-
ras. Hind kokkuleppel. Tel 5558 5956

• Müüa Mitsubishi Lancer 1995. a, 
bensiin, automaat, 83 kW, katuseluuk, 
läbisõit 148 657 km. Huvi korral helis-
tada. Tel 5566 1274

• Müüa murutraktor Stiga Tornado, 
2010. a, 6,8kW, 13,5 hp, kollane, nagu 
uus, korras. Või vahetada auto vastu, 
universaal, D. Hind 750 €. Müüa Mit-
subishi Retro 1984. a, D, 2,0, sedaan, 
sõidab, ainult kere vajab remonti, 
nahksisu, sin 123 kere. Tel 5354 7665 

• Müüa Seat Goroba, 1,9, 47kW, 2004. 
a, diisel, tumeroheline, ökonoomne, 
mootor ei suitse ega võta õli. Pidurid 
korras, klaasid terved, roostet mõni 
täpp, kulu osad vahetatud, Lääne-Vi-
rumaa. 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 Avensis 2,0 VVT-i Se-
daan Linea Sol , 2007. a, heas korras. 
Läbisõit 228 000 km. Hooldusraamat. 
Kaasa velgedel uued talve naastrehvid. 
Hind 3900 €. Tel 513 7835

• Müüa Toyota Avensis 2.4 bensiin, 
2005. a. Automaatkäigukast, nahksisu, 
kaasa talverehvid. Ülevaatus 08.2019. 
Leidub iluvigu, sõitmist segavaid vigu 
ei ole. Sillad vaiksed, auto on igapäe-
vases kasutuses. Ostetud Eestist. Tel 
5839 7191

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

• Müüa Toyota Corolla Verso 2,2 
D-4D 100kW, 2007. a, tumesinine, väga 
heas korras, ökonoomne, ülevaatus 
06/2019. Tel 509 2298

• 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 4 Variant 
1,9TDI 04/2004. a, 74kW, turbodiisel, 
hõbedane, universaal, konditsioneer, 4 
x el.aknad, kesklukk puldist, originaal 
valuveljed, veokonks, roosteta, mõlki-
deta, äsja läbinud tehnilise ülevaatuse 
04/2019, korralik, 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, 
mõlkideta, korralik tehnika, ökonoom-
ne, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

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

• Autode ost. Võib pakkuda kõiki 
marke ja igas seisukorras sõiduautosi 
ja kaubikuid. Tel 512 7543, bar500@
hot.ee

• Ostan tööauto, võiks olla koos üle-
vaatusega. Hea hinna korral tehing 
kiire! Tel 5687 5602

• Ostan autoromusid. Puksiirteenus. 
Tel 5558 5956

• 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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• 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

VEO- JA KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

EHITUSTEENUSED

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

TEENUSED

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

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.

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 

dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@

gmail.com

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Remondime autode ja traktorite 
startereid ning generaatoreid. 
Saadaval uued ja vahetusfondist. 
Tel 526 0545

• Elektritööd, vabal ajal mootori 
mõõtmine, muud mõõtmised, kerge 
automaatika. Tel 5848 4555

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

• Veo- ja tõsteteenus. Rakso Trans-
port OÜ. Tel 5667 5947 www.rakso.
ee

• Tõstuki rent, käärtõstuk 10 m, 25 
€/ööpäev, pikemaajaliselt kokku-
leppel. Tel 5553 0770

• 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

• Väike madelauto rent (3,5 t), 
saab sõita B-kat. Tel 5553 0770

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

• Transporditeenus kuni 7,5-ton-
nine madelauto. Tel 5553 0770

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

• Katuseplekk, hind alates 5 €, vas-
tavalt tellija mõõdule. Tel 553 9330

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

• Plekikantimise tööd. Otsaplekid, 
harjaplekid, sokliplekid, aknaple-
kid ning kõik erikujulised lisaple-
kid. Tel 5553 0770

• Kivipurustaja rent. Hind 50 €/öö-
päev. Tel 526 4115

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

• Teen kõnniteid ja paigaldan plaate. 
Tel 5606 9271

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

• Ehitustööd. Tel 5834 4024

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

• 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

• Palkhoonete taastustööd, vanade 
palkide vahetamine. Tel 5834 4024

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

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

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

• 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

• 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 5052 
465

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

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Teostan erinevaid elektriga seondu-
vaid töid üle Eesti. Tel 5689 4149, Rm-
telekter@gmail.com. RMT Elekter OÜ
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Raamatupidamis-
teenused,

majandusaasta 

aruannete 

koostamine.

Tel.  

elgom@hot.ee

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

MUUD TEENUSED

Teostan LIIVAPRITSITÖID
Tulen kohale, puhastan 

palk- ja kiviseinu. 
Tel 5614 1352

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

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

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

• Hekkide hooldus-lõikus. Tel 514 
3787

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

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

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

• Automaatikatiib- ja liugvära-
vatele. Tõstuksed, tõkkepuud, 
remont. Tel 5555 8293, tenentte@
gmail.com

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

• Hauaplaatide ja hauakivide 
puhastus. Tel 5373 3408

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

• Felix bänd. Tel 5559 3419

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika 
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

• Müüa vähekasutatud sügavkülmik 
Snaige F245. Hind 55 €. Tel 516 6740

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

• Müüa kaaruti, vikat, motoploki 
käru. Tel 5391 9568

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

• Müüa vinüül- ja DVD-plaatide kogu. 
Tel 5566 1274

• Müüa akordion fi rotti 80 bassi, 5+3 
ortkestrit. Hind 80 €. Müüa 1939. a De-
nora 80 bassi. Hind 20 €. Tel 5656 8908

• 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
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• 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.

• 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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

*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

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

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%

KÜTTEPUUD
EHITUS

TALLINNA 49B 
MÖÖBLIKAUPLUSES 

ON SUUR 
TÜHJENDUSMÜÜK!

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

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

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

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

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

• Ostan vanu kelli, hõbeuure, hõbelu-
sika, münte, valikulised raamatud, 
kogun enda jaoks. Võib pakkuda ka 
muud vanavara. Tel 5808 1220

• 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 diivanilaua, söögilaua, toolid, 
põrandavaiba 3x4 m. Tel 5332 8728

• 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

• 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 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 8137

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

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

• Müüa T-16, aiatraktor ja kartuliroo-
tor. Tel 5558 5956

• Müüa lambad, kitsed ja lambaliha. 
Tel 514 3787

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

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

• Kadunud kass pikakarvaline, kol-
mevärviline (must, valge, punane). 
Tel 5683 0557

• 67aastane mees, kes ei suitseta, 
tutvub ausa kuni 68aastase naisega. 
Tel 589 4291
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täna keegi rajale minema.“
Rakvere on eriliste sünd-

mustega linn, nii arvab ka 
Kersti Kaljulaid: „Mul on 
tunne, et Rakvere on selli-
ne veider koht, siin tehakse 
kõiki asju teistmoodi. Kui 
on laulupidu, siis punk. Kui 
tantsupidu, siis meeste ja kui 
jooks, siis peab öösel jooks-
ma.“

Spordilembene Kaljulaid 
läbis poolmaratoni distantsi 
ajaga 1:55.04, kuid rääkis juba 
enne starti, et öine jooksmine 
on talle tavatu: „Ebatavaline 
kellaaeg minu jaoks, et rajale 
minna.“

Presidendi osalemine oli 
kogu Ööjooksu tiimile suur 
kordaminek. „Rakvere linna-
le on suur au võõrustada oma 

sündmuse raames Vabarii-
gi Presidenti. Usun, et Eesti 
Vabariigi sajanda sünnipäeva 
aastal annab 
meie sportliku 
presidendi ter-
vitus jooksule 
eelnevalt kõiki-
dele osalejatele 
indu ja kergust 
jalgadesse juur-
de,“ kommenteeris võistlus-
te peasekretär Riina Ignatov 
enne võistluse algust.

Tulemused
Ööjooksul püstitati ka hulk 
märkimisväärseid sportlikke 
tulemusi. 10 km distantsi või-
du võttis enda nimele Mark 
Abner ajaga 31:38. Talle järg-
nesid Konstantin Gamov ja 

Marti Medar. Kiireim nai-
ne oli Minna Kuslap ajaga 
38:02. Poolmaratoni kiireim 

läbija oli Raivo 
Alla lõpuajaga 
1:10.28, kellele 
järgnesid Ülari 
Kais ja Jaanus 
Kallaste. Naiste 
parim oli isikli-
ku rekordi püs-

titanud Kaia Lepik.
Mitmeid tippvõistlejaid 

hämmastas raja kõrvale ko-
gunenud suur publiku hulk. 
Raivo Alla kinnitas äsja rajalt 
tulnuna: „Midagi paremat ei 
olekski osanud loota. Üks asi 
oli ilm ja teine see, et hoo-
limata pimedatest koridori-
dest, jagus rahvast jupp jupi 
kaupa tervele rajale.“

TASUB TEADA

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Puukool müüb turul 24. augustil, kella 10.30-st 
viljapuude ja marjapõõsaste istikuid ning 

maasikataimi (8 sorti)!

Hinnad turul 23. augus  l 2018

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

NIMETUS KOGUS
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 1,00

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 0,60 1,00

Aeduba kg 4,00

Tomat  kg 2,00 2,50

Kurk, väike  kg 1,40 1,50

Salatikurk  kg 1,00

Paprika kg 1,50

Kibepipar kg 10,00

Õunad kg 1,00

Õunad (import) kg 1,80

Ploomid (import) kg 2,50 3,00

Kultuurmustikad 
(import)

kg 8,00

Mustikad liiter 4,00

Pohlad liiter 5,00

Maasikad (import) kg 5,00

Vaarikad (import) kg 10,00

Kukeseened kg 12,00

Arbuus (import) kg 1,50

Hapukurk kg 5,00 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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Järjekorras kaheksas 
Ööjooks meelitas taas-
kord Rakveresse nii ra-
jale kui selle kõrvale tu-
handeid jooksusõpru. 
Seekordne sinimustval-
ge-alateemaline jooks tõi 
kohale ka Eesti Vabarii-
gi presidendi.

Eliisa Sild

Laupäeval toimus Rakvere 
tänavatel juba traditsioonili-
seks kujunenud Viking Line 
Eesti Ööjooks. Suursündmu-
sest võttis osa enam kui 7500 
spordihuvilist ligi kaheküm-
nest riigist, kes valisid endale 
4-, 10- ja 21kilomeetrilistest 
distantsidest sobiva. Lisaks 
toimusid eelnevalt lapsi ja 
nende vanemaid rõõmusta-
nud Mõmmi lastejooksud.

Võistluskeskuses tervitas 
kõiki osalejaid Eesti tõenäoli-
selt suurim trikoloor mõõtu-
dega 13 korda 23 meetrit, mis 
kinnitati spordihalli laekonst-
ruktsioonide külge. Mittetu-
lundusühingu Jalgpallihaigla 
esindajad andsid hiigelsuure 
rahvuslipu pidulikult üle.

Enne starti kogunesid 
võistlejad juba varakult star-
dikoridoridesse, kus Mer-
le Laud koos Esteetika- ja 
Tantsukooli tüdrukutega veel 
sportlastele viimast meeleolu-
kat soojendust läbi viis. See-
järel astus rahva ette ka pre-
sident Kersti Kaljulaid, kes 
enda rajakaaslastele turgutava 
kõne pidas.

Presidendi kõne
Proua president oli õnne-
lik suure osalusnumbri üle: 
„Jooks on teadupärast selts-
kondlik spordiala ja mul on 
hea näha, et üksinda ei pea 

Eesti Ööjooks pakkus 
positiivseid elamusi

Rahvamöll jooksurajale suundumas.
Foto: Ain Liiva

Kersti Kaljulaid: 
„Rakvere on selli-

ne veider koht, siin 
tehakse kõiki asju 

teistmoodi.“



Kuulutaja reede, 24. august 2018 15TASUB TEADA

JURIST ANNAB NÕUTÄNA MAAILMAS

Täna 86 aastat tagasi lei-
dis Tallinnas aset midagi 
sellist, mida tavaliselt ei 
juhtu. 24. augustil 1932. 
aastal läksid kaks välis-
maa diplomaati omava-
hel rüselema, mis lõppes 
ühele mehele verise pea 
ja teisele vanglaga.

Allan Espenberg

Kõik Eesti ajalehed kirjutasid 
sellest itaallaste vahel toimu-
nud vahejuhtumist – mõni 
lühemalt, mõni pikemalt, 
kuid ükski ei jätnud ebaha-
rilikust loost rääkimata. Ka 
pealkirjad olid huvitekitavad: 
„Verine kallaletung Tallin-
na Itaalia saatkonnas”, „Itaa-
lia saadik sai näost haavata”, 
„Kallaletung Itaalia saadikule 
oli tapmiskatse?” jne.

Ründerelvaks žiletitera
Mis siis tegelikult juhtus? 24. 
augusti hommikul kella 11 
paiku ründas Itaalia kodanik 
Emilio Ferraris terariistaga 
Itaalia kuningriigi suursaadi-
kut Eestis krahv Mauro Tos-
ti di Valminutat. Kallaletung 
leidis aset pärast seda, kui saa-
dik oli noominud Ferrarist, 
kuna too oli saatkonna ühe 
naisteenijaga halvasti käitu-
nud. Need etteheited ajasid 
Ferrarise närvi, misjärel võt-
tis ta žiletitera ja tõmbas sel-
lega krahvi näkku pika ja sü-
gava haava, mis ulatus silma 
alt kuni lõuani. Arst mõõtis 
haava pikkuse ära: see oli 16 
sentimeetrit pikk.

Saadikuga polnud Ferrari-
se suhted juba ammu head. 
Need halvenesid juulikuus, 
kui Ferraris oli üht saatkon-
na naisteenijat sõimanud ja 
koguni mitu korda löönud. 
Nimelt oli Ferraris ühel hom-
mikul leidnud, et tema arva-
tes on ruumid koristamata, 
misjärel karjus Marie Kruu-
gi peale ning lõi teda selga ja 
näkku. Kruug (Krug), kes oli 
Eesti kodanik, andis asja koh-
tusse ja peatselt oli tulemas 
süüdistuse arutelu.

Kallaletung saadikule toi-
muski päeval, kui Ferraris 
oli saanud kohtukutse. Teda 
vihastas saabunud kutse, aga 
ka saadikuga peetud terav 
vestlus, mistõttu ei suutnud 
ta end talitseda. Krahv oleks 
arvatavasti raskemini viga 
saanud, kuid ta suutis Ferra-
rise hoopide eest kõrvale põi-
gelda. Krahv Tosti ülikond 

1932: itaallaste verine kähmlus Tallinnas

Itaalia kuningriigi suursaadikut rünnanud Emilio Ferrarise kohtuistungit kajastasid paljud ajalehes, 
teiste hulgas Waba Maa.

Allikas: dea.digar.ee

kärises siiski katki.
Saadiku nõudel Ferraris 

arreteeriti ja viidi ülekuula-
misele politseisse. Samas ei 
saanud Eesti võimud tavapä-
raselt seda juhtumit menetle-
da, sest lugu leidis aset Itaalia 
saatkonna territooriumil, mis 
kuulub Itaalia riigile. Teiseks 
oli tegu Itaalia saatkonna 
koosseisu kuuluva inimesega, 
kuigi tal puudus diplomaa-
tiline immuniteet ja ta viibis 
Eestis hariliku välispassiga.

Kui uurimise käigus olnuks 
selgunud, et Ferrarise viibi-
mine Eestis on riigile ohtlik, 
siis olnuks üheks võimaluseks 
ta soovimatu välismaalasena 
Eestist välja saata. Kui aga 
tulnuks välja, et Ferraris tah-
tis saadikut tõsimeeli tappa, 
siis allunuks see kuritegu Ees-
ti kohtule. Juhtum kuulunuks 
Eesti kohtu kompetentsi ka 
juhul, kui mehel olnuks ka-
vatsus lüüa haavu selliselt, et 
vastase nägu oleks pikemaks 
ajaks moonutatud ja rikutud.

Ferraris selgitas hiljem, et 
tal oligi kavatsus saadiku põsk 
jäädavalt armistada, kuna 
Lõuna-Itaalias kehtivat taoli-
ne kättemaksukomme.

Agressiivne narkomaan
Nõukogude Venemaalt Ees-
tisse saabunud ja venelanna-
ga abiellunud Emilio Ferraris 
nimetas end Itaalia armee re-
servohvitseriks, kes oli pärast 
maailmasõda saadetud Sibe-
risse Itaalia sõjavange kokku 
koguma. Pärast enamlaste 

võimuletulekut olevat tal õn-
nestunud Venemaalt lahkuda 
alles suurte vintsutuste järel. 
Ta andis kõigepealt Tallinnas 
itaalia keele tunde ja seejärel 
võeti ta tööle Itaalia saatkon-
da kantseleiametnikuna.

Juba varemgi oli Ferraris 
saanud Tallinnas kuulsaks 
oma tasakaalutu, ülinärvi-
lise ja agressiivse iseloomu 
poolest, mida seostati selle-
ga, et ta oli kokaiini- ja mor-
fiumisõltlane. Ajakirjanduse 
väitel oli tema skandaalsete 
tülide hulk väga suur. Teati, 
et 1923. aastal oli Ferrarisel 
olnud Tallinnas kahevõitlus 
ühe Itaalia ohvitseriga, kes oli 
kahtlustanud Ferrarist spio-
neerimises Nõukogude Ve-
nemaa kasuks.

Kord olevat ta käinud aga 
ähvardamas ajalehe Päewa-
leht peatoimetajat ja kutsu-
nud mõned ajakirjanikud 
koguni duellile, sest talle ei 
meeldinud, kuidas ajaleht kä-
sitles kindral Umberto Nobile 
polaarekspeditsiooni. Tema 
sõnutsi oli ta ise ohvitser ja 
sedasama oli ka Nobile, mis-
tõttu solvas ajaleht oma looga 
Itaalia sõjaväge. Veel lubas ta 
kogu Päewalehe toimetuse 
täies koosseisus ja kiiremas 
korras maha lasta, kuid luba-
duseks see jäigi.

Kuigi ajalehed valgustasid 
55aastase Ferrarise elu trel-
lide taga veel mitmel korral, 
oli järgmine oluline kuupäev 
selles loos 19. oktoobril 1932, 
kui Ferraris toodi keskvang-

last autoga kohtusse lõppis-
tungile ja toimetati vangival-
vuri saatel süüpinki. Ajalehed 
Kaja ja Waba Maa kirjutasid, 
et Ferraris oli mustas ülikon-
nas palja pealaega vanahär-
ra, keda iseloomustasid väga 
närvilised liigutused ja kes 
tervitas mõnda kohtusaa-
li astunud tuttavat fašistliku 
kombe kohaselt, tõstes pare-
ma käe üles.

Kohtuasja arutati kinniste 
uste taga. Pärast tunnista-
jate ülekuulamist sõitis ko-
hus terves koosseisus Itaalia 
saatkonda Poska tänavale, 
kus võeti tunnistusi ka saa-
dik Tostilt. Lõpuks langeta-
ti otsus: Tallinna-Haapsalu 
rahukogu mõistis Ferrarise 
süüdi Itaalia saadikule kerge-
te vigastuste tekitamises ning 
mõistis ta kaheks ja pooleks 
aastaks vangiroodu. See oli 
suhteliselt kerge karistus, sest 
varem oli räägitud, et ta või-
dakse ka kuni kümneks aas-
taks sunnitööle saata.

Hommikleht kirjutas 16. 
detsembril 1933. aastal, et 
Ferraris oli kaks päeva va-
rem ennetähtaegselt vanglast 
vabastatud. Kuna Ferrarisel 
oli pool karistusajast ära is-
tutud ja ta oli vanglas end 
korralikult üleval pidanud, 
siis otsustati ta vabadusse las-
ta. Seejärel sunniti ta Eestist 
lahkuma, nagu tehakse kõigi 
välismaalastega, kes on Eesti 
kohtus süüdi mõistetud.

Lugeja küsib: Läksin tööle autojuhina. Olen ametis olnud 
peaaegu kolm nädalat, kuid tööandja ei anna mulle töö-
lepingut. Leian, et tegemist on raske rikkumisega. Kas ma 
võin ettevõttest lahkuda päevapealt?

Vastab Kaire Saarep
Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja.

Enne töö tegemise algust räägivad töötaja ja tööandja läbi 
töölepingu tingimustes, näiteks töötasus, tööülesannetes, 
töökoormuses jne. Kuigi töölepingu seadus kohustab sõl-
mima kirjalikku töölepingut, siis olukorras, kus töötaja asub 
ettevõtte heaks tegema tööd, loetakse tööleping sõlmituks 
ka suuliselt.

Nii nagu kirjaliku töösuhte puhul, tuleb ka suulise töösuh-
te puhul mõlemal poolel järgida seadust ning käituda üks-
teise suhtes lojaalselt. Näiteks tuleb tööandjal tasuda tehtud 
töö eest ning töötaja peab töösuhte ülesütlemisel järgima 
seaduses sätestatut. Ainuüksi kirjaliku töölepingu puudumi-
ne ei ole raske rikkumine, mille tõttu saaks töösuhte ette-
teatamistähtaega järgimata üles öelda.

Raske rikkumine, mille korral võiks etteteatamistähtaja 
jätta järgimata, on näiteks töötasu maksmata jätmine. Enne 
erakorralist ülesütlemist tuleks töötajal pöörduda kirjalikult 
tööandja poole ja paluda rikkumise lõpetamist.

Kui töötaja asub tööle enne kirjaliku töölepingu allkirjas-
tamist, siis võtab ta endale teadlikult riski, kus ta ei pruu-
gi hiljem suuta tõendada suuliselt antud lubadusi ja tehtud 
kokkuleppeid. Kuna suuline töösuhe on kehtiv töösuhe, 
siis tuleb töösuhte ülesütlemisel katseajal järgida vähemalt 
15kalendripäevast etteteatamistähtaega ning peale katseaja 
möödumist vähemalt 30kalendripäevast etteteatamistähtae-
ga.

Lugeja küsib: Olen puhkusel, kuid jäin haigeks ning arst 
andis haiguslehe. Kas pean tööandjaga nüüd kohe puhkuse 
ajal ühendust võtma või võin pärast puhkuse lõppemist öel-
da, et olin haiguslehel?

Vastab Kaire Saarep, 
Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja.

Töölepingu seaduse (TLS) kohaselt on töötajal õigus puh-
kus katkestada haiguslehele jäämise tõttu. Kuna puhkuse 
katkestamine ei toimu n-ö automaatselt ning tööandja töö-
taja haiguslehe avamist ei näe (ta näeb haiguslehte selle lõp-
pemisel), siis TLSi kohaselt peab töötaja tööandjale esimesel 
võimalusel teada andma haiguslehele jäämisest ja selle eel-
duslikust kestusest.

Kui töötaja puhkuse ajal haiguslehele jäämisest teada ei 
anna, siis võib tekkida olukord, kus töötaja on samaaegselt 
nii puhkusel kui haiguslehel, mis ei ole lubatud. Sellisel ju-
hul võib tööandja haiguslehele märkida, et töötaja kasutas 
puhkust ning töötaja võib haigushüvitisest ilma jääda.

Lisaks tuleb tööandjaga läbi rääkida, millal haiguslehe 
tõttu kasutamata puhkuseosa ära kasutatakse. Seega andke 
tööandjale kindlasti esimesel võimalusel teada puhkuse kat-
kestamisest ja haiguslehele jäämisest.

Suvel mõnule rannas!

Ära raiska aega!

Telli Kuulutaja 

endale KOJU!

Internetist 
tellimine.ee

või telefonil 
617 7717
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Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 30 €

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

€

€

€

27. augustil avatakse

E-R 10-18•L 10-15•Laada 8A, Rakvere

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

Juveeliäris Candra

Koidula 1, Rakvere
Tsentrumi l korrus
E-R 9-18, L 9-15
Tel+faks 322 3975
info@candra.ee

www.candra.ee

KÕIK VÄÄRISKIVIDEGA
KULDEHTED

KUU LÕPUNI -20%

ÕHKSOOJUSPUMBAD
ÕHK-VESI SOOJUSPUMBAD

KESKKÜTTESÜSTEEMID

Küsi pakkumine info@calidum.ee

55614554; 5110229

MÜÜK, HOOLDUS,
PAIGALDUS

VIHMAVEESÜSTEEMID LAOKAUBANA,
MÜÜK JA PAIGALDUS

KV

AL
ITEEDIGARAN

TII

AASTAT

20

RO
OT

SI TIPPKVALITEET

G
ARANTEERIT

UD

VIHMAVEESÜSTEEMID TOOTJA ESINDAJALT!
Tapa, Ülesõidu 8, / avatud 8:00-17:00 /  Tel. 55 560 167

info@proplekitood.ee / www.proplekitood.ee

-20%

PRO PLEKITÖÖD

Külasta meid!

KONDITSIONEERI

TÄITMINE

KÜSI HINDA!

SUVELÕPU

KAMBRILAAT

24.-25.08 27.-28.08ja

kaupluse A&E Kangad

Rakveres Koidula 2

TAGARUUMIS
(sissepääs läbi kaupluse)

KARDINAKANGAD 1-4 €/m
RÕIVAKANGAD 1-4 €/m

MÖÖBLIRIIDED 5 €/m
220 cm laiad VOODIPESUKANGAD 3 €/m

Kangalaada toimumise ajal kaupluses A&E Kangad
KÕIK RÕIVAKANGAD -30% ja

KÕIK MÖÖBLIRIIDED JA KARDINAKANGAD -20%
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