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Tudengeid 
oodatakse 
õpetajaametit 
tutvustavasse 
programmi

I nnove ootab üliõpilasi 
liituma programmiga 
„Hariduse tulevikutegi-

jad“, et tutvustada noorte-
le tänapäevast õpetajatööd 
nii Eestis kui ka Hollandis. 
Kandideerimine on avatud 
22. septembrini.

Innove õpetaja ja kooli-
juhi täienduskoolituskes-
kuse peaspetsialist Silvia 
Uus ütles, et programm on 
mõeldud kõikide erialade 
bakalaureuse- ja rakendus-
kõrgharidusõppe teise ja 
kolmanda kursuse üliõpi-
lastele, kes ei ole õpetaja-
koolituse tudengid. „Oota-
me programmiga liituma 
julgeid ja avatud noori, kes 
on valmis kaaluma õpetaja-
ametit kui üht võimalikku 
karjäärivalikut,“ sõnas Uus.

Lisaks sellele, et prog-
rammis antakse osaleja-
tele aimu tänapäevasest 
õpetajatöö sisust, saavad 
tudengid panna proovile 
ka oma juhioskused ning 
tutvuda inspireerivate ha-
ridusmaastikul tegutsevate 
inimestega. Tegevuste käi-
gus külastatakse mitmeid 
Eesti koole ning tutvutakse 
ka Hollandi õppeasutus-
tega, et näha, kuidas on 
mujal maailmas haridustee 
organiseeritud. Osalejate 
transpordi-, majutus- ja 
toitlustuskulud kaetakse 
programmi poolt.

Hariduse tulevikute-
gijaks kandideerimiseks 
tuleb saata vabas vormis 
CV, akadeemiline õiend 
ja üheminutiline liftikõ-
ne teemal „Milline õpeta-
ja oleksin mina tulevikus 
oma õpilastele?“. Avaldust 
koos dokumentidega oo-
datakse aadressile marili.
anso@innove.ee hiljemalt 
22. septembriks. Prog-
ramm kestab oktoobrist 
järgmise aasta veebruarini. 
Rohkem infot leiab Inno-
ve kodulehelt innove.ee/
tulevikutegijad.

Õpetajaametit tutvustav 
sihtasutus Innove on Eesti 
hariduse kompetentsikes-
kus. Koostöös Haridus- ja 
Teadusministeeriumiga 
on sihtasutuse eesmärk 
edendada ühiskonnas õpe-
tajaameti väärtustamise ja 
atraktiivsuse kasvu. Õpe-
tajaameti väärtustamise ja 
atraktiivsuse kasvu toetab 
Euroopa Sotsiaalfond.

Kuulutaja

29. augustil avati Mõdrikul pidulikult Tal-
linna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse 
instituut. 2019/2020. õppeaastal liitub Lää-
ne-Viru Rakenduskõrgkool Tallinna Tehni-
kakõrgkooliga. Ühendatud õppeasutus alus-
tab tööd tänavu 1. septembril ning tegutseb 
edaspidi nii Tallinnas kui ka Lääne-Virumaal 

Mõdrikul.
Teenusmajanduse instituudis Mõdrikul jät-

kub õpe nii ärinduse ja halduse kui ka sotsiaal-
teenuste õppekavagrupi õppekavadel, millele 
edaspidi lisanduvad tehnikaalade õppekavad.

Foto: Jaana Siik

R akvere linnavalitsuses 
toimus esmaspäeval 
Eesti haridusstrateegia 

2035 eesmärkide avalik aru-
telu.

Haridusstrateegias lepitakse 
kokku, millised saavad olema 
peamised haridussüsteemi, 
õpetamise, õpetajate ja igas 
eas inimeste oskustega seotud 
eesmärgid aastateks 2021–
2035 ning võimalused nende 
saavutamiseks.

Haridusvaldkonna töörüh-
made liige Eesti Kultuuri 
Koda korraldas koostöös 
Haridus-ja Teadusministee-
riumiga erinevates Eesti pai-
kades viis avalikku arutelu, 
millest viimane peeti Rakve-

Kooliaasta alguse tervitus
Head õpilased, lastevanemad, õpetajad ja koolipered! Täna-
vusel teadmiste päeval heliseb uue õppeaasta esimene kooli-
kell seitsmes Rakvere linna koolis. Kahesajale koolijütsile 
on see esimene koolipäev.

Soovin teile Rakvere linna poolt toredat algavat kooli-
aastat. Õppimine on järjepidev protsess, mis kestab läbi 
elu – õppige õhina ja rõõmuga. Jätkugu teil teadmistejanu 
ja edasiviivat uudishimu. Tundke uhkust õpingute käigus 
omandatud uute teadmiste üle ja jagage neid teistega. Väär-
tustage ja kasutage targalt oma aega ja haarake julgelt kinni 
võimalustest enesetäienduseks. Haridus on parim inves-
teering oma tuleviku teadlikuks kujundamiseks ja isikliku 
arengu võti.

Erika Esop on kirja pannud luuleread:
On kadunud päikese põletav lõõm,
päevade helendav valgus.
On saabunud seni veel tundmata rõõm –
koolitee oodatud algus.
On sügiselilledest ikka see päev
kirju ja ülev kui kikas.
On esmaste teadmiste homne päev
alati üllatusrikas.

Olgu teil algava kooliaasta iga päev üllatusrikas ja ülev, täis 
naeruhelinat ja silmasära!

Marko Torm,
Rakvere linnapea

Mõdriku õppehoone sai uue sildi

Rakveres arutleti Eesti 
hariduse tuleviku üle

res. Varem toimusid diskus-
sioonid Kuressaares, Türil, 
Valgas ja Kiviõlis.

Arutlema kutsuti kaasa-
mõtlejaid üle Eesti, et saada 
paremini aru nii meie edulu-
gudest kui ka vajakajäämis-
test. Aruteludel keskenduti 
küsimustele, millise pagasi 
peaks andma kool, et valmis-

tada lapsi ette eluks tuleviku-
maailmas, millised on prae-
guse Eesti haridussüsteemi 
kõige suuremad tugevused 
ja kitsaskohad ning milliseid 
muutusi meie haridussüsteem 
vajab.

Kuulutaja

Arutelu avas 
Eesti Kultuuri Koja 
esinaine Pille Lill. 
Foto: Kristel Mänd

vahvat 
uut 
Kooli-
aastat!
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Traditsiooniliselt kogu-
nevad Lääne-Virumaa 
haridusinimesed koo-
liaasta alguse eel semi-
narile, et vahetada mõt-
teid ja ammutada inspi-
ratsiooni.

Liisi Kanna

Üritust korraldava Lääne-
Viru Omavalitsuste Liidu 
(VIROL) tegevdirektor Sven 
Hõbemägi rääkis, et osaleja-
te arvu osas on läbi aastate 
hoitud stabiilset joont. „Osa 
võtab umbes 250 inimest – 
praktiliselt täissaal järjekord-
selt,“ rõõmustas Hõbemä-
gi õpetajate ja koolijuhtide 
aktiivsuse üle.

Korraldaja rääkis, et kui va-
rasematel aastatel on hariduse 
päeval olnud fookuses mõni 
konkreetne teemablokk, siis 
sel korral oli eesmärgiks kut-
suda ettekandjateks erine-
vate valdkondade spetsialis-
tid, kes räägiksid, kuidas läbi 
nende tegevusala haridust 
mõtestada.

„Usun, et seminarilt saadak-
se põnevaid ideid, kuidas oma 
ainetunde rikastada. Mida 
rohkem õppeainega haaku-
vaid huvitavaid näiteid eri 
valdkondadest õpetaja tuua 
oskab, seda põnevam on ka 
õpilastel,“ sõnas Hõbemägi.

Hariduse päeva korral-
damine on umbes 15 aasta 
pikkune traditsioon, mille 
kontseptsioon on aja jook-
sul veidi muutunud. „Oleme 
varasemalt proovinud õpi-
tubasid – pärast põhiettekan-
deid on osalejad saanud valida 
sektsiooni, kus detailsemalt 
tööd teha. Sel korral tegi-
me niipidi, et kõik on koos 

Omniva Rakvere jaotuskeskus kogub 
vähekindlustatud peredele koolitarbeid

T eisipäeval alustas Omniva Rakvere jaotuskeskus akt-
siooniga, mille raames kogutakse kooliasju Rakvere 
linna vähekindlustatud perede lastele. Kooliasjade 

kogumiskast pandi püsti Rakvere postkontorisse ja asju 
saab sinna igaüks viia kuni 14. septembrini. Projekti koos-
tööpartneriks on Rakvere Linnavalitsus, kes aitab kogutud 
esemed lasteni toimetada.

Oodatud on kõik koolitarbeid: uued vihikud, kaustikud, 
pliiatsid, pastakad, kunstitarbed jne. Hinnatud on ka puhtad 
ja vähekasutatud pinalid, koolikotid ja õppimist toetavaid 
raamatud (teatmeteosed, sõnaraamatud, atlased jne).

Rakvere jaotuskeskuse juhi Sigrid Karoni sõnul tuli init-
siatiiv selline toetus käima lükata jaotuskeskuse töötajatelt. 
„Kuuldes, et Rakveres on ligi 50 last, kes alustavad õpiaas-
tat tühja koolikotiga, mõtlesime, et saame üheskoos neid 
lapsi aidata ja puuduvad koolitarbed kokku koguda. Usu-
me, et meie kõigi võimuses on maailma paremaks muuta ja 
alustama peab just oma kodu lähedalt,“ ütles Karon.

„Pole saladus, et paljudel peredel on jäänud ka koolitarbed 
koju kasutuna seisma, sest lapsed on suureks kasvanud. Ko-
halike õpetajate sõnul on peresid, kel ei jätku vahendeid ise-
gi kõige tavalisemate vihikute, pliiatsite ning kunstitarvete 
ostmiseks. Harvad ei ole ka juhused kui õpetajad neid ise 
kooliaasta vältel lastele soetavad,“ lisas jaotuskeskuse juht.

Kuulutaja

Õpetajad pidasid hariduse päeva

Rakvere ametikooli saal täitus kolmapäeval haridustöötajatega. Foto: Liisi Kanna

suures saalis, eks järgmine 
aasta vaatame jälle, kas na-
tuke teistmoodi korraldada,“ 
rääkis 11. korda üritust eest 
vedav Sven Hõbemägi.

„Kuna läbi aastate on ol-
nud stabiilne osalejaskond, 
siis tundub, et sellist üritust 
on vaja. Lisaks ettekandjate 
kuulamisel on ju eesmärgiks 
ka tuua kõik haridusinimesed 
enne uut õppeaastat kokku – 
nad saavad mõtteid vahetada 
ja muljetada. See võiks olla 
niisugune ilus õppeaastat sis-
sejuhatav seminar ka edaspi-
di,“ sõnas korraldaja tulevik-
ku vaadates.

Ka üritusest osa võtnud 
Rakvere abilinnapea Triin 
Varek pidas päeva puhul olu-
liseks just seda, et haridusini-
mestel on võimalus kooliaas-
ta alguse eel ideid vahetada. 
„Väga tänuväärne, et VIROL 
seda korraldab. Nii on uut 
hooaega hea alustada – koh-

tutakse, arutatakse valdkonda 
puudutavaid teemaid ja vaa-
datakse tulevikku. Ma usun, 
et see on väga tähtis kõigi 
jaoks,“ sõnas Varek.

Lisaks kiitis haridusvald-
konda kureeriv abilinnapea 
ilusat tava sel päeval ka uusi 
tulijaid esile tõsta. „Tunnus-
tatakse ja tutvustatakse uusi 
inimesi, kes on maakonnas 
haridusvaldkonnas tööle asu-
nud. Tihti toimub ju koostöö 
telefoni või meili teel, aga siin 
saab inimestega reaalselt koh-
tuda,“ märkis Varek.

Vaadates olukorda Rak-
veres, tõdes abilinnapea, et 
õpetajate osas suurt puudust 
praegu ei ole. „Õpetajate 
ametikohad on enam-vähem 
täidetud. Pigem on, nii nagu 
üle Eesti tegelikult, erispet-
sialistide puudus,“ märkis 
Varek, lisades, et eks tulevik 
näitab, kuivõrd riigigümnaa-
siumi rajamine ja põhikooli-

võrgu korrastamine olukorda 
mõjutab.

Ees ootavatest muudatus-
test tegi juttu ka hariduse 
päeva võõrustanud Rakvere 
ametikooli direktor Kuno 
Rooba, kes märkis, et põhi-
kooli lõpueksamite ära kaota-
mise valguses võiks tulevikus 
korraldada ka koolidega ühe 
kohtumise, kus arutada, kui-
das omas piirkonnas seda kü-
simust lahendada.

„Meie jaoks on see väga 
oluline, sest 80 protsenti 
põhikoolide lõpetajatest on 
meie õpilased. Kuidas me 
hindame nende omanda-
tud kompetentsi pärast seda, 
kui põhikooli lõpueksameid 
enam ei ole, selles osas võiks 
mingi kokkuleppe sõlmida,“ 
sõnas Rooba, julgustades üht-
lasi ka muudes küsimustes 
koostöövõimaluste arutami-
seks Rakvere ametikooliga 
ühendust võtma.
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Rakvere linnavolikogu 
kolmapäevase istungi 
juhatas sisse linnapea 
Marko Tormi umbusal-
damise algatamise aval-
dus, põhjuseks Moona-
küla tänavate ehitus.

Liisi Kanna

Dokumendile oli lisaks selle 
ette lugenud Andres Jaadla-
le alla kirjutanud Allan Jaa-
kus, Anti Poolamets, Marti 
Kuusik, Velvo Väli ja Kelly 
Konetski-Ramul. Jaadla mär-
kis, et umbusaldamise algata-
mist toetab ka Roman Kus-
ma, kes ei jõudnud hilinemise 
tõttu avaldusele allkirja alla 
panna.

Umbusaldust soovitakse 
avaldada Moonaküla tänavate 
renoveerimise asjaajamise-
ga seotud probleemide tõttu. 

menetlemisest volikogus, lõ-
petades ehituse ja järelevalve 
puuduliku korraldamisega. 
Samuti asjaosaliste kinnistu- 
omanike arvamuse sisulist 
mittearvestamist.

Avalduse esitamisele järg-
nes päevakorras ettenähtud 
punktina ülevaate andmine 
Moonaküla teede renovee-
rimistööde teostamisest ja 
sellega seotud probleemi-
dest. Teema käsitlemisel olid 
ettekandjateks abilinnapea 
Neeme-Jaak Paap ja revisjo-
nikomisjoni esimees Andres 
Jaadla.

Rakvere linnavolikogus esitati 
umbusaldamise algatamise avaldus

Avalduses heidetakse linna-
peale ette Moonaküla linna-
osa teedeehituse erinevate 
etappide läbiviimisel ebakor-
rektsust, alates finantseeri-
mise planeerimisest ja selle 

Kokkuvõtvalt on praegu-
seks jõutud seisu, kus suuri-
maks probleemiallikaks osu-
tunud Kesk tänav projektee-
riti uuesti ning selle variandi 
teostamise maksumus peaks 
selguma nädala pärast.

Nii umbusaldamise algata-
mise avalduse ettelugemise 
järel kui Moonaküla küsi-
muste lahkamise juures kõlas 
korduvalt negatiivse alatoo-
niga küsimus, miks ei viibi 
Marko Torm ise istungil.

Linnapea kohustes olev 
abilinnapea Triin Varek mär-
kis, et Marko Torm on pikalt 
ette planeeritud puhkusel. 
„Linnapea süüdistamine is-
tungilt kõrvale hoidmises ja 
ükskõiksuses on õel ja solvav. 
Ta viibib ammu ette teatatud 
ja väljateenitud puhkusel ning 
keegi ei saa öelda, et ta peaks 
selle katkestama,” kommen-
teeris Varek.

„Meie ametis tuleb sage-
li töötada õhtutundidel ning 
nädalavahetustel. Mul en-
dalgi on viimastel nädalatel 
tööpäevad kestnud valdavalt 
kaheksast kaheksani. Kõigil 
on õigus puhkusele,” toonitas 
abilinnapea.

Järgmine volikogu istung 
toimub kuu aja pärast, mil 
peaks läbi viidama ka umb- 
usaldushääletus.

Avalduse luges ette volikogu liige Andres Jaadla. Foto: Liisi Kanna
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316 aastat tagasi, 30. 
augustil 1703. aastal 
leidis äsja asutatud Pe-
terburi linnas aset üle-
ujutus, millele järgnesid 
järgnevatel sajanditel 
üha uued ja uued uputu-
sed, üks katastroofili-
sem kui teine.

Allan Espenberg

19. sajandi vene näitleja ja 
kirjanik Pjotr Karatõgin on 
märkinud Peterburi üleuju-
tuste kohta: „Üleujutus Pe-
terburis on samaväärne kui 
Vesuuvi vulkaani purse Na-
poli jaoks. Ühes kohas on tuli, 
teises kohas vesi. Siiski tuleb 
tunnistada, et Peterburi on 
saanud endale kahest halvast 
variandist parema, sest juba 
rahvasuu ütleb: „Vesi on va-
ras, tuli on röövel.“ Suurvee 
puhul jääb üht-teist alles, aga 
tuli õgib ära kõik.“

Suurtükiga anti 
märku üleujutusohust
Peterburi ehk Sankt-
Peterburg, mis asub Neeva 
jõe suudmes, on kogu oma 
ajaloo vältel üle elanud um-
bes 320 üleujutust. Kuna 
tsaar Peeter I asutas linna 
1703. aastal ehk 316 aastat 
tagasi, siis on linna kimbuta-
nud keskmiselt üks üleujutus 
aastas.

Enamasti on suurvee põh-
juseks atlantilised tsüklonid, 
mis toovad Soome lahest vett 
Neevasse ja kergitavad jõeta-
set. Sagedamini on üleujutusi 
esinenud sügiseti, septembris 
ja novembris. Suurimad ja 
rängimate tagajärgedega üle-
ujutused toimusid Peterburi 
linnas aastatel 1777, 1824 ja 

1924. Aga enne linna asu-
tamist olevat kõige kõrgem 
veetase registreeritud 1691. 
aastal, kui Rootsi krooniku-
te teatel olevat vesi tõusnud 
7,62 meetrit ning kogu maas-
tik oli suure veekihi all.

Aga esimene üleujutus Pe-
terburi linnas toimus 30. au-
gustil 1703. aastal ehk kõigest 
kolm kuud pärast seda, kui 
linn oli maikuus ametlikult 
asutatud. Vesi tõusis kaks ja 
pool meetrit, kuigi enam-
vähem normaalseks peetakse 
kuni 1,6 meetrist veetõusu – 
iga sentimeeter üle selle mär-
gi läks juba üleujutuse alla, 
aga kui vesi tõusis üle kol-
me meetri, siis oli tegemist 
katastroofiga.

1703. aastal uputas suurvesi 
üle jõesuudmes asuva Jänese-
saare ja viis minema palgid, 
mis olid ette valmistatud Pee-
ter-Pauli kindluse ehitami-
seks. Kuna linn oli alles ehita-
misel ja elanikke veel polnud, 
siis seekordne loodusõnnetus 
inimohvreid kaasa ei toonud. 
Vesi ka taandus üsna kiiresti 
ja suurt kahju ei tekitanud.

Koheselt pärast üleujutu-
se tagajärgede likvideerimist 
hakati tarvitusele võtma abi-
nõusid, et võidelda ootamatu-
te veetõusude vastu. Näiteks 
kui selgus, et Jänesesaar võib 
suurvee ajal jääda vee alla, aga 
saarele oli planeeritud ehitada 
Peeter-Pauli kindlus, siis ehi-
tati kindluse vundament veidi 
kõrgemaks ja suurendati ka 
muldkeha.

Kindluse Valitseja bastio-
nile paigaldati 1703. aastal 
signaalsuurtükk, mille üles-
andeks sai laskudega märku 
anda lähenevast ohust. Ala-
tes 18. sajandi keskpaigast 
teatasid ohtlikust veetõusust 
admiraliteedi suurtükid. Aga 

Prokart Eesti hooaja kokkuvõttes 
tuli Kadrina poiss kolmandaks
17. augustil sõideti Rapla kardirajal Prokart Eesti sarja selle 
hooaja kolmas ja ühtlasi viimane etapp. Kadrina kardisport-
lane Eric Marcus Jaanimets läks võistlusele kindla eesmär-
giga saavutada hooaja kokkuvõttes pjedestaali koht. Punk-
tiarvestuses oli noormees teisel positsioonil, kuid teist ja 
neljandat kohta lahutas vaid viis punkti.

„Kvalifikatsioon ei laabunud tõrgeteta ning tulemuseks 
saime kaheksanda stardikoha. Sealt edasi aga tulemused 
paranesid ning siht silme eest tulid ka tulemused,“ rääkis 
Eric Marcuse isa ja treener Urmas Jaanimets.

Esimeses 14-ringilises võistlussõidus parandas Eric Mar-
cus Jaanimets mitmete möödasõitudega oma kohta ning 
jõudis finišisse neljandana. Teise finaalsõidu stardiajastus 
oli Eric Marcusel hea ning Kadrina poiss sai sõidurütmi 
kohe koos liidritega kätte.

„Kahjuks pidi ta sõidus ühe koha loovutama, kuid 
finišeeris korraliku viienda ajaga. Päeva kokkuvõttes andsid 
aga tulemused neljanda koha, millest piisas, et eesmärk täi-
ta – olla hooaja kokkuvõttes kolmandal kohal!“ rõõmustas 
Urmas Jaanimets.

Sellel hooajal on jäänud veel üks võistlus – kardispordi 
Eesti meistrivõistluste etapp 14. septembril Aravetel. Pöid-
lad pihku ja noortele kardisõitjatele kaasa elama!

Kuulutaja

1703: Peterburi jäi esimest korda vee alla

Neeva jõgi Peeter-Pauli kindluse taustal.

1873. aastal viidi signaal-
kahurid taas tagasi Pee-
ter-Pauli kindlusesse ning iga 
päev anti Narõškini bastionilt 
keskpäevane kogupauk, aga 
kui oli tekkimas üleujutus-
oht, siis teavitati sellest linlasi 
mitme lasuga. See traditsioon 
kestis kuni 1920. aastateni.

Mitu katastroofi list 
üleujutust
Aastatel 1721–1724 leidis 
aset kolm suurt üleujutust, 
mistõttu Peeter I andis välja 
mitu määrust liigvee vastu 
võitlemiseks. Nii kästi kalda-
pealsetel elanikel kindlustada 
kaldaid ja jõe muldkeha, tõsta 
ehitatavate hoonete vunda-
mente kõrgemale. Novembris 
1724 seisis tsaar üleujutuse 
ajal isiklikult vööni vees ja 
päästis uppuvaid kalureid. 
Selle tulemusel valitseja kül-
metas kõvasti ja peatselt suri 
neeruhaiguse ägenemise tu-
lemusel.

Üleujutused lõhkusid lin-
naehitisi ja tõid kaasa suurt 
majanduskahju, mistõttu kei-
ser Peeter II viis pärast 1728. 
aasta üleujutust pealinna Pe-
terburist Moskvasse, kuhu 
see jäi siiski vaid mõneks 
aastaks, sest keisrinna Anna 
Ivanovna andis 1732. aastal 
Peterburile pealinna staatuse 
tagasi. Uuesti ja jäädavalt sai 
pealinnaks Moskva juba pä-
rast bolševike võimuletulekut 
1918. aastal.

Kuigi 18. sajandi teisel poo-
lel ehitati sõjaväeinseneri 
Illarion Kutuzovi ettepanekul 
kanal, mis oleks pidanud üle-
ujutusi vältima, siis tegelikult 
sellest kanalist suurt kasu ei 
olnud.

Üheks võikamaks oli 1777. 
aasta üleujutus, kui hukkus 
umbes tuhat inimest, hävines 
hulgaliselt puitmaju, kanna-
tada sai ehitusjärgus olnud 
Neeva kaldapealne, kasuta-
miskõlbmatuks muutusid 

tänavad. Lisaks tekitas vesi 
suurt kahju lossidele, aedade-
le, parkidele, purskkaevudele, 
elumajadele. Mitu tuhat puud 
kisti juurtega maast üles. Pä-
rast 1777. aasta üleujutust 
asuti otsima probleemile tea-
duslikult lahendust, milleks 
andis korralduse keisrinna 
Katariina II.

Kõige purustavam, järje-
korras 79. üleujutus leidis aset 
7. novembril 1824. aastal, kui 
vesi tõusis 4,1 meetrit üle 
keskmise veetaseme. Seegi 
kord hukkus mitusada ini-
mest ja tuhandeid koduloo-
mi, aga paljudest ehitistest ja 
teedest ei jäänud suurt midagi 
järele. Järgmisel päeval vaatas 
keiser Aleksander I isiklikult 
üle kõik uputuse tagajär-
jel kannatada saanud paigad 
ning käskis anda elatusvahen-
ditest ilma jäänud linlastele 
raha, et nad saaksid oma elu-
dega edasi minna.

Kui Peterburi linn sai 

200-aastaseks, siis „sünnipäe-
vakingina“ tõusis Neeva vesi 
üle kallaste ja saavutas 2,58 
meetri taseme. Hiljem haka-
ti seda üleujutust nimetama 
jumalikuks ettekuulutuseks, 
sest Venemaa jaoks oli  alga-
mas sõdade ja revolutsiooni-
de ajajärk. Tollast üleujutust 
õnnestus paljudel fotograafi-
del jäädvustada ja esmakord-
selt võeti loodusõnnetus ka 
filmilindile.

Viimane katastroofiline 
üleujutus tabas Peterburi 
linna (tollast Leningradi) 3. 
septembril 1924. aastal, kui 
keskpäeval tugevnenud tuu-
le tõttu hakkas vesi kiiresti 
tõusma. Kella kolmeks oli 
vesi tõusnud 1,52 meetrit ja 
hakkas linna uputama. Tor-
mituul kiskus puud juurtega 
välja, rebis majadelt katuseid, 
kukutas ümber telefoniposte. 
Üle linna käis ka mitu vesi-
püksi, mis oli üsna ebaharilik. 
Kell 16.30 hakkas tuul nõrge-
nema, kuid veetõus ei pidur-
dunud ja jõudis 3,8 meetrini.

Linnast kadus elekter, jää-
di ilma telegraafi- ja telefo-
nisidest, lakkas töötamast 
veevärk. Lõpuks oli kaks 
kolmandikku Leningradist 
vee all, üleujutuse tulemusel 
purunes 19 silda, kahjustada 
sai üle 5000 hoone, sadamas 
uppus või visati vee poolt 
kaldale 40 laeva, enam kui 
15 000 perekonda jäid pea-
varjuta. Tõenäoliselt oli ka 
hukkunuid, kuid selle kohta 
nõukogude riik andmeid ei 
avaldanud.

Ekspertide arvates võib 
järgmine katastroofiline üle-
ujutus tabada Peterburi linna 
aastatel 2022–2026, kui vesi 
võib tõusta 4,5 meetrit üle 
ordinaari.
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Pilet 8€

Eksklusiivkontsert  Eksklusiivkontsert  
Dave Benton Band ja Sissi Nylia Benita

19. september kell 19.00Linnavalitsuse valges saalis

VABA AEG

KUHU MINNA

Lääne-Virumaa Südamehaigete Ühing
9. september kell 13 liiklusloeng linnavalitsuse ruumis nr 
114, lektor Karlo Ehvärt. Oodatud on kõik huvilised!
30. september kell 9.30 väljasõit Hõbeda mõisa, kitsetallu, 
omaosalus 5 eurot, tasuda Piret Lulla kätte 9. septembriks. 
Võimalus on osta toodangut.
12. november kell 13 Politseimuuseumi külaskäik, omaosa-
lus 5 eurot
9. detsember kell 14 jõululõuna (koht selgitamisel)
Info: Piret Lulla, tel 516 4349 või Reet Lainla, tel 527 2984

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
4. september kell 9 – juristi nõustamine (vajalik ette regist-
reerida)
6. september kell 9 – maniküür ja õmblustööd (vajalik ette 
registreerida)
8. september kell 8 – väljasõit (bussijaama tagumisest park-
last) käimispäevale Valgasse, omaosalus 5 eurot tasuda bus-
sis
9. september kell 13 – Südamehaigete ühingu loeng 
liiklusest Targa Maja ruumis nr 114, lektor Karlo Ehvärt. 
Kõik huvilised on oodatud.
11. september kell 13 – Rakvere LIÜ infotund Targa Maja 
ruumis nr 114
15. september kell 10 – Allergia ja astma ühingu väljasõit 
Paide Ajakeskusesse, ühisüritus koos Järvamaa ühinguga. 
Omaosalus 5 eurot tasuda bussis (teatada osalusest 3. sep-
tembriks, tel 5342 9043, Helmi).
30. september kell 9.30 – Südamehaigete ühingu väljasõit 
Hõbeda mõisa, kitsetallu. Võimalus osta toodangut. Oma-
osalus 5 eurot
Info tel 5342 9043

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot
30. august populaarsed tantsulood toob teieni DJ Magnus 
Volar
31. august Retro Jämm VDJ Martineero

Biore Tervisestuudio
10. september dr Olena Andrejeva vastuvõtt
12. september tervendaja Volli vastuvõtt
17. september jalalaba uuring, individuaaltaldade valmista-
mine ka lastele
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kiropraktika-seljaabi – A. Gri-
gorjani vastuvõtt
Iga teisipäev nõelravi – Arina Grigorjan
Iga neljapäev tervisliku seisundi testimine – Eve Heinmets
Reg tel 5017960, info@biore.ee
Oleme avatud E–R 10–18, iga teine laup 10–14
Rakveres Laada 5

Rakvere kultuurisündmused
13.–31. august Rait Rosina näitus „Väikelinn kui identiteet. 
Rakvere“ Rakvere Galeriis
30. august–20. september rändnäitus „Riigikogu 100“ 
Parkali tänaval
1. september kell 14–16 „Tere, kool!“ Rakvere Keskväljakul, 
peaesineja Daniel Levi
7.–15. september Pärdi muusikapäevad Rakveres:
• 7. september kell 18 Nargenfestival 2019 Rakvere Kol-

mainu kirikus
• 15. september kell 18 Virumaa Kammerorkestri kont-

sert Rakvere Gümnaasiumi aulas 
8. september kell 14 vanavanematepäev Rakvere Rohuaia 
Lasteaias, esinevad Rakvere Eragümnaasiumi õpilased ja 
Kauri kooli muusikud

Gustavi Maja
Septembris venitustunnid E ja R kell 8.30, K kell 18.30
11. september alustab laste kokaring
17. september 5-rütmi tants
23. september Mai Agate Väljataga loeng
26. september Peeter Liivi loengusari „Müstiline tervis“
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

Täna jõuab kinodesse 
õuduspõnevik „Pulmaöö 
peitusemäng“, kus 
pruut satub pulmaööl 
ettekujutamatusse olu-
korda.

Tõnu Lilleorg

Grace (mängib Samara Wea-
ving) on kaunis pruut, kellega 
kohtume tema laulatuse eel 
peigmehe kodus. Peigmees 
Alex (Mark O`Brien) on sala-
pärasel moel jõukaks saanud 
perekonna vanim poeg, kes 
on täiskasvanuna püüdnud 
perest eemalduda, kuid nüüd, 
traditsioonide kutsel, taas 
pereringi naasnud.

Tagasituleku põhjuseks on 
kasuperedes üleskasvanud 
Grace’i palav soov pärast abi-
ellumist suure ja toreda pere-
konna liikmeks saada. Ja Le 
Domas’ perekonna traditsioo-
niks on, et pulmapidu toimub 
alati perekonna häärberis.

Filmi algul näeme pruut-
paari enne tseremooniat 
teineteisega sundimatult 
vestlemas, mis on tegelikult 
traditsioonide vastane. Idee 
järgi peaks peigmees pruuti 
nägema ju alles vahetult enne 
laulatust. Alex teeb ootamatu 
ettepaneku pulmad ära jätta ja 
koos põgeneda. Teda painab 
mingi halb eelaimus.

Pärast jah-sõnade lausumist 
saab Grace üllatusega teada, 

Lugejateni on jõudnud kogu-
teos „Neeruti Looduse ABC“, 
mille koostas Kadrina kandi 
loodusmees Marek Vahula. 
Autori sõnul saab raamatust 
teada kõike Neerutimaa ning 

maastikukaitseala kohta, ala-
tes maastiku jääaja järgsest 
kujunemisest, metsadest, tai-
medest, seentest, putukatest 
kuni lindude-loomadeni väl-
ja.

Tutvustava teksti kõrval 
leiab teosest 152 värvifotot, 
mis on eraldi plokis. Fotod on 
tehtud aastatel 2014–2017.

Kuulutaja

Ilmus teos Neeruti loodusest

Põgene, vaba laps!

Loosikaart Grace’i käes tundub esialgu vahva. Foto: kaader fi lmist

et perekonna traditsioonide 
hulka kuulub kesköine mäng, 
kus uustulnuk peab võtma 
loosi ja mängima loosiga tul-
nud mängu. Võit pole seejuu-
res üldse oluline, nagu talle 
lahkelt selgitatakse. Millegi-
pärast libiseb üle pereliikmete 
nägude vari, kui Grace saab 
loosiga peitusemängu. Nagu 
peagi selgub, ei pea ta tões-
ti seda mängu võitma, piisav 
oleks, kui ta suudaks lihtsalt 
koiduni vastu pidada.

Filmi peaosatäitjad sobi-
vad oma rollidesse hästi ning 
nad kumbki pole kuigi tuntud 
näod. Kusjuures mõlemad on 
jõudnud Hollywoodi väljast-
poolt USA-d – Samara Wea-
ving on austraallanna ja Mark 
O`Brien kanadalane.

Kuigi see õudusfilm on 
üsna otsekoheselt tehtud 
eesmärgiga vaatajatele när-
vikõdi pakkuda, leidub selles 
ka mõtteainet selle kohta, 
millised tegurid mõjutavad 
inimese elukäiku. Film näib 
uurivat, kas inimene, vaata-
mata tema perekondlikule 
taustale, võib omada sünniga 
kaasaantud eeldusi hingeli-
seks ja vaimseks arenemiseks, 
mille abil kujuneda iseseis-
vaks ja kenaks inimeseks.

Vahva on jälgida filmis ka 
Andie MacDowellit pereema 
rollis, sest taaskord on tal te-
gemist pulmadega. Nagu ka 
legendaarses 90-ndate filmis 
„Neli pulma ja üks matus“, kus 
MacDowell säras naispeaosas, 
partneriks Hugh Grant.
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4 x el.aknad, roosteta, mõlkideta, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Opel Astra Station Wagon 
1,8i 06/2006. a. 92kW, bensiin, 
universaal, kirsipunane metallik, 
uuem mudel, täiuslik hooldus-
raamat, konditsioneer, püsikii-
rusehoidja, el.aknad, mõlkideta, 
korralik, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Peugeot 207 SW Trendy 
01/2008, 1.6HDI, 66kW, turbodii-
sel, punane, universaal, täiuslik 
hooldusraamat, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, el.aknad, roos-
teta, mõlkideta, korralik, superö-
konoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Peugeot 207  Trendy 
11/2009 1.6HDI, 66kW, turbodii-
sel, tumesinine metallik, luukpära, 
5 ust, hooldusraamat, konditsio-
neer, el.aknad, korralik, super- 
ökonoomne 4-5 l/100 km kohta! 
Rakvere. Tel  5903 7780

• Müüa soodsalt sõiduauto Škoda 
Fabia, vähe sõitnud. Tel 5566 9310

• Müüa Škoda Fabia 2001. a, 5 ust, 
1,9 diisel, väga heas korras. Hind 
1600 €. Tel 5302 9943

• Müüa Škoda Superb 1.9 TDI 
05/2006. a. 77kW, turbodiisel, 
kirsipunane metallik, sedaan, 
kliima, el.aknad, veokonks, jne, 
korralik, läbinud tehnilise ülevaa-
tuse 06/2020, superökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Toyota Avensis 2.0D4D 
08/2003. a. 85kW, uuem mudel, 
sedaan, tumebeež metallik, tur-
bodiisel, konditsioneer, el.aknad, 
veokonks jne, kehtiv ülevaatus, 
roosteta, mõlkideta, korralik, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Va-
riant Basis 1,9TDI, 04/2004. a. 
74kW, kuldne metallik, turbodii-
sel, universaal, hooldusraamat, 4 x 
el.aknad, püsikiirusehoidja, Eestis 
arvel, kehtiv ülevaatus 07/2020, 
korralik, ökonoomne! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 5 Va-
riant Trendline 1.9 TDI 01/2008. 
a. 77kW, tumesinine metallik, 
turbodiisel, universaal, täiuslik 
hooldusraamat, konditsioneer, 
el.aknad, roosteta ja mõlkideta, 
korralik, superökonoomne, sood-
salt! Tel 5903 7780, Rakvere

• Müüa Volvo V70, bensiin, 
2002. a, hästi hoitud, hind kok-
kuleppel. Tel 512 9689

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

• Ostan mini mopeedi Riga-26 või 
Riga-30. Tel 5687 5845

• Ostan sõidukeid ja kaubikuid 
igas seisukorras! Võib remonti 
vajada! Lääne-Virumaal tulen 
kohale 1h jooksul. Helista ja 
saate teada palju teie sõiduki 
eest pakume! Tel 5309 2650

• Ostan mootorratta Kovrovets 
K-175. Olen huvitatud nii sõi-
dukorras kui ka remonti vajavast 
mootorrattast. Võib pakkuda ka 
ainult varuosi. Tel 520 9779

• Ostan igas seisukorras autosid. 
Romud, kaua seisnud, ülevaatu-
seta, rikkega, heas korras jne. Huvi 
pakuvad ka vene masinad. Sobivu-
sel kohene tehing! Tel 5357 7108

• Müüa merelähedane (~10 km) 
Vaasli kinnistu pindalaga 17,5 ha, 
sellest metsamaad ~9 ha. Katastri 
tunnus 19003:001:0121. Asuko-
haga Pehka küla, Haljala vald. 
Kinnistul asub renoveerimisjärgus 
palkmaja. Info tel 5664 8351

OST

• Ostan 1toalise kõigi muga-
vustega korteri Rakveres otse 
omanikult. Tel 508 1311

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

• Ostan teie korteri Kundas. 
Pakkumised ja info palun e-mai-
lil sofi akomp@mail.ee

• Ostan 2-3toalise korteri Sõme-
rul. Hind kuni 25 000 €. Tel 5854 
5348

• Noor pere soovib osta 3toalist 
korterit või maja Rakveres või 
lähiümbruses. Tel 5671 5968

• Ostan maja/elamumaa Rak-
veres või lähiümbruses. Tel 5781 
2910

• Ostan garaaži Rakveres. Ootan 
pakkumisi tel 5340 3775

• Ostan maja Haljala vallas. Tel 
5552 7229

• Ostan garaažiboksi Haljalas! 
Soovitavalt aiamaa kõrval. Tel 
5855 8987

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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

KASUTATUD KASUTATUD 
LAMELLREHVIDLAMELLREHVID

UUED REHVIDUUED REHVID

KASUTATUDKASUTATUD
SUVEREHVIDSUVEREHVID

Alates 8-10 €/tk 
(koos allahindlusega)

Sobilikud suvel sõitmiseks, 
mustri jääk 4-5 mm

E-R 9-16
Tallinn-Narva mnt 95. km

Tel 5568 4683

50 %50 %

25 %25 %

Cormet OÜ
METALLITÖÖD

Alltöövõtt
Teostame metallitöid ka 
vastavalt Kliendi joonistele
Roostevaba-, alumiiniumi 
keevitus (vajadusel välja-
sõidud kliendi juurde)

RASKETEHNIKA REMONT, 
HOOLDUS, VARUOSAD

FRONTAALLAADURITE, KAHVEL-
TÕSTUKITE HOOLDUS REMONT, 
DIAGNOSTIKA JA VARUOSAD
(väljasõidud klientide juurde)

SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD

KLIIMADE TÄITMINE+REMONT

Tel 5698 0253, 5631 3965
Info.cormet@gmail.com
Vinni vald, Pajusti alevik, 

Tööstuse tn 15

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

KINNISVARA

• Müüa 1toaline korter Rakveres. 
Tel 5894 2895

• Müüa remonti vajav 1toaline kor-
ter Kungla 6 (kiire). Tel 5606 3934

• Müüa Tapa linnas 1toaline kor-
ter, I korrus, osaliselt möbleeritud. 
Sobib hästi pensionärile. Hind 16 
000 €. Tel 511 0478

• Müüa mugavustega 2toaline kor-
ter, II korrus, otse omanikult. Hind 
kokkuleppel. Tel 5569 2057

• Müüa Rakveres remonti vajav 
ahjuküttega 2toaline korter, II 
korrus, 47,8 m2. Tel 5663 6045, 
5550 0233

• Müüa 2toaline kõrgel I korrusel 
asuv korter Huljal. Rahulik piir-
kond, tubadest kena vaade, pood 
lähedal. Tel 522 9010, 5394 2650

• Müüa 2toaline korter Haljalas, 
49,2 m2. Keskmine seisukord, II 
korrus. Möbleeritud. Uued aknad 
ja uksed. Hind 23 000 €. Tel 5340 
1555

• Müüa mugavustega 2toaline 
korter Kundas, 2/2, 49 m2, möb-
leeritud. Tel 512 7119

• Müüa 2toaline ahjuküttega kor-
ter Tamsalus. Tel 5624 4399

• Müüa 2toaline korter Väi-
ke-Maarjas. Korter on äsja reno-
veeritud: uus torustik, uus elekt-
risüsteem, lagedes laepaneelid, 
põrandal laminaat, vannituba 
plaaditud, uus dušš ja WC, uus 
boiler, vannitoas põrandaküte, 
Ahiküte, ühistu poolt luba pai-
galdada õhksoojuspump. Korteri 
juurde kuulub keldriboks ja puu-
koor. Aiamaa võimalus. Ilus, hästi 
hooldatud aed, aias grillimiskoht. 
Hind: 18 000 €. Merike.fre@gmail.
com. Tel 528 5834

• Müüa korter Kundas, Koidu tn. 
3toaline, 64 m2, rõdu, II korrus. 
Hind 15 500 €. Tel 5627 7034

• Müüa 3toaline korter Rakveres, 
otse omanikult. Hea asukoht, ei 
vaja kap. remonti. Hind 51 000 €. 
Tel 5563 3366

• Müüa Sõmerul 3toaline remonti 
vajav korter. Hind 40 000 €. Info 
tel 5377 9768

• Müüa 3toaline korter Laekve-
res, keskküte, renoveeritud 2015. 
a. Helistada õhtuti kell 18.00, tel 
5334 0606

• Müüa 3toaline keskküttega kor-
ter (toad eraldi, rõdu, IV korrus) 
Tamsalus. Tel 5813 2935

• Müüa kõigi mugavustega 4toali-
ne korter Kundas, III korrus, toad 
eraldi, 2 rõdu, osaliselt möbleeri-
tud, Koidu 85. Tel 522 3115

• Müüa pool maja Rakveres, 175 
m2, II korrust, garaaž, kelder, saun, 
aed. Olemas oma vesi ja trassivesi 
ja kanalisatsioon. Helistada õhtuti 
17.00-21.00, tel 5563 8113

• Müüa renoveeritud maja Rakvere 
kesklinnas, 116 m2, 3 tuba, saun, 
krunt 525 m2. Tel 5694 6444

• Müüa remonti vajav maja Haljala 
vallas. Tel 5562 4805

• Müüa Tapa vallas Lehtse ale-
vikus hubane maamaja. Hind 
38 000 €. Tel 511 0478

• Müüa ¾ majast Tapal. Krunt 900 
m2. Hind 18  000 €. Info tel 5562 
7956, Milvi

• Müüa Pärli kinnistu 2083 m2 
Peipsi ääres Kuru külas. Kinnistu, 
mis vastab oma nimele. Hind on 
12 €/m2. Projekteerimistingimu-
sed olemas. Tel. 5667 4530

VAHETUS
• Vahetada 4toaline (V korrus) 
väiksema korteri vastu, maja 
renoveeritud, Kungla 7. Tel 5632 
7422

ANNAN ÜÜRILE

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

• Üürile anda tuba eramajas. Hind 
120 €. Tel 5662 1987

• Üürile anda pliidiga tuba Rak-
veres vanemale naisterahvale. Tel 
5622 8590

• Anda üürile renoveeritud 1toa-
line korter Võidu 44, Rakvere. Tel 
505 5014

• Anda üürile ahjuküttega 1toali-
ne korter, tuba, köök, vannituba, 
maja keskel, päikesepoolne, toi-
miv ühistu. Tel 5597 9543

• Üürile anda 1toaline (29,3 m2) 
kõigi mugavustega korter reno-
veeritud majas Võidu 42, Rakvere. 
I korrus, möbleeritud, keldriboks. 
Soovitavalt pikemaks ajaks. Oo-
tame mitte suitsetajat ning kes ei 
oma lemmikloomi. Üüri hind 180 
€ + kommunaalmaksud (suvel ca. 
50 €, talvel 85-90 €). Tel 525 9000

• Anda üürile Tapa linnas 1toaline 
pliidiküttega korter, vannituba 
puudub. Üür 100 €/kuus. Info tel 
511 0478

• Pakkuda üksikule inimesele 
üürikorterit eramaja II korrusele: 
kaks tuba , köök ,WC ja dušš. All 
I korrusel elab eakas pensionär 
kelle tingimus on ÜKSIK inimene. 
Maja asub Tapa linnas . Mitte ühel-
gi pidutsejal ja lärmakal inimesel 
palun mitte tülitada. Korter on 
möbleeritud (kööginurk, mikro-
laineahi ,nõud, nõudepesumasin, 
külmik, pesumasin, voodi, diivan, 
teler, muusikakeskus). Hind 1 kuu 
300 €+ kommunaalkulud (väga 
väiksed). Tel 5660 5470

• Anda üürile 2toaline korter 
Rakveres elektri- ja ahjuküttega, 
möbleeritud. Hind 220 € + elekter, 
vesi. Info tel 527 0058

• Anda üürile heas korras 2toali-
ne keskküttega korter, I korrusel 
Rakvere kesklinnas, Rohuaia 22. 
Ilma mööblita. Madalad kommu-
naalkulud: talvel max 100-120 € ja 
suvel 50 €. Kaks läbikäiguta eraldi 
tuba ja suur köök. WC ja vannituba 
eraldi. Olemas keldriboks. Väga 
suur sisehoov ja puhtad trepiko-
jad. Lasteaed, kool, raamatukogu, 
toidukauplused kuni 150 m. Üür 
250 € + kommunaalkulud. Tel 
518 1324

• Üürile anda 2toaline korter 
Rakvere kesklinnas, möbleeritud, 
IV korrus. Üür 200 € + kommu-
naalmaksud. Tel 506 5721

• Anda üürile 2toaline kõigi mu-
gavustega möbleeritud korter 
renoveeritud majas kesklinnas. 
Hind 250 € + kommunaalkulud. 
Tel 521 9328

• Üürile anda Rakveres 2toaline 
kõigi mugavustega möbleeritud 
korter. Info ekked222@hot.ee

• Üürile anda 2toaline (61,3 m2) 
ahiküttega korter Rakveres, Pikk 
37, II korrus. Hind 220 € kuus. Tel 
503 4972, info@ko.ee

• Üürile anda 2toaline korter 
Haljalas Põllu tänaval. Keskmine 
seisukord. Möbleeritud. Uued ak-
nad ja uksed. Korter on läbi maja 
planeeringuga ja asub II korrusel. 
Hind 180 €, lisanduvad kommu-
naalkulud. Tel 5340 1555

VÕTAN ÜÜRILE

• Üürin 1toalise puuküttega kor-
teri. Tel 5594 6419

• Soovin üürida osaliselt möblee-
ritud 2toalist ahiküttega korterit 
(võib ka eramajas). Tel 5800 8074

ÄRIPINNAD

• Tamsalus on müüa äripind 
(endine kauplusehoone - ehi-
tusalane pind 120 m2), maa-
kelder (67 m2) ja 100 % ärimaa 
(601 m2). Hind kokkuleppel. Tel 
5592 6503

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A6 V6, 110kW, se-
daan või vahetada Volkswagen 
Passati, Opel Astra, Volvo 40, 
Volkswagen Golfi  (universaalid) 
vastu. Tel 5386 6881

• Müüa Citroën Berlingo 2055. 
a, diisel, väikekaubik, kärukonks, 
5 kohta. Hind kokkuleppel. Tel 
5558 5956

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

• Müüa Land Rover Freelander 
1,8 B, manuaal, 4x4, heas korras, 
ülevaatus. Tel 511 3414

• Müüa Mitsubishi Outlander 2,4, 
B, 118kW, 4x4, 2005. a, automaat, 
ülevaatus. Tel 511 3414

• Müüa Opel Astra Elegance 
1,6i 12/2001. a, 74kW, bensiin 
punane, luukpära, 5 ust, täiuslik 
hooldusraamat, konditsioneer, 

• Ostan VAZ 21-03. Tel 5199 4570

• Sõidukite kokkuost üle Eesti! 
Lääne-Virumaal tuleme kohale 
15 minutiga ja maksame parima 
hinna! Pakkuda võib ka vigaseid, 
avariiliseid või seisnud masi-
naid. Arveldamine sularahas! 
Helista tel 5631 1001
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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
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
ŠKODA FELICIA  (5ust)  1,5           97 
ŠKODA SUPERB     1,9TD              
03 
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

SUVEREHVE

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na 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

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

Info tel 504 0118

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

Vinni vallas ja Rakveres 
Tel 5137633

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

• 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

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Autoplekitööd parima hinna 
ja kvaliteedi suhtega Lääne-Viru-
maal. Tel 508 6455

• Autode ja traktorite starterite 
ning generaatorite remont. 
Müügil ka uued ning vahetus-
fondi starterid ja generaatorid. 
Tel 526 0545

• Muruniidukite, murutrak-
torite, trimmerite remont ja 
hooldus. Aiatehnika rent (mul-
lafrees, muruõhutaja-samblaee-
maldaja, oksapurustaja, hekipü-
gaja). Jaama pst 11, Rakvere. Tel 
325 5332, Forestplus OÜ

VEOTEENUS JA RENT
• Erika Takso. Tel 5803 8684

• 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 Ford Transiti kau-
bikuga (furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, 
tagaluuk, 750 kg). Tel 5557 8804

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teos-
tab puksiirteenust 1,30 €/km 
ja tunnitöö 30 €/h. Rendime 
puksiirhaagist (konn) ööpäev 25 
€ ja oksapurustajat BOSCH 25 € - 
24/h. 10 meetrine redel 6 € - 24/h. 
Tekstiilipesur Puzzi Kärcher 18 
€ - 24/h, elektriline nurklihvija 
Metabo (230) 6 € - 24/h. Tõstetööd 
kraanaga MAZ, kilomeeter objek-
tile 1,30 € ja tunnihind 40 €. Noole 
pikkus 14,5 m ja tõstevõime 12,5 t. 
Tel 5858 9552

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 506 
1547

• KOLIMISTEENUS fi rmadele ja 
eraisikutele üle vabariigi. Teos-
tame kõike, mis on kolimisega 
seotud, ja seejuures soodsate 
hindadega. Alates pakkimisest 
kuni klaverite jm raskete eseme-
teni välja. Võta meiega ühendust 
ja leiame koos teie probleemile 
parima lahenduse. OÜ Kolimi-
sed. Tel 5649 3289 või kaido@
kolimised.ee, www.kolimised.ee

• Kolimis- ja transporditeenus 
kaubikuga. Tel 5553 0770

• Treilerveod. Helista tel 5858 
0123

KAEVETEENUS
• Kaevetööd miniekskavaatori-
ga, aukude puurimine. Tel 5558 
3686

• Teostame kaeve- ja puurimis-
töid miniekskavaatoriga. Tel 
529 9356

FEKAALIVEDU JA VESI

• Reovee- ja fekaalivedu Halja-
la, Kadrina ja Tapa vallas. Tüh-
jendame septikud, biopuhas-
tud, kuivkäimlad. Teenindame 
ka õhtuti ja nädalavahetustel. 
Helista tel 5656 1515

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

EHITUSTEENUS
• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Teostan  santehnilisi  töid 
Lääne-Virumaal. Tel 5693 8220. 
E-mail: Initex@hotmail.com

• Firma teostab katuse-, fas-
saadi- ja üldehitustöid. Tel 
5553 0770

• Tänava-  äärekivide paigal-
dus; piirdeaedade, terrasside 
ehitus; väravate valmistami-
ne, paigaldus ja automaatika, 
haljastustööd. Tehtud tööde-
le garantii.  www.kiviaed.ee. 
Tel 5394 6666

• Tegeleme katusevahetuse ja ül-
dehitustöödega. Helista numbrile 
5668 4415 ning küsi hinnapakku-
mist!

• Korterite remont, vannitoad. 
Tel 5633 1530

• Maalritööd, trepikodade re-
mont, üldehitus, antiikkrohv, 
kindakrohv. Tel 5897 9293. Eh-
mes OÜ

• Ehitus- ja remonditööd nii 
eramutes kui korterites. Sisevii-
mistlus, vannitoad, voodrivahe-
tus, soojustamine, terasside ehi-
tus, santehnilised tööd. Hinnad 
head. Tel 5808 5965

• Kogemustega ehitusmehed 
teevad remonditöid. Sisetööd, 
vannitubade renoveerimine (lam-
mutustööd, torutööd, krohvimi-
ne, kipsitööd, hüdroisolatsioon, 
plaatimine, ripplae paigaldus, 
sanitaartehnika paigaldus). Tel 
5614 5881

• Teostame ehitus ja remondi-
töid, teeme kõiki siseviimistlus-
töid, maalritöid, santehnilistöid, 
elektritöid. Samuti vannitubade 
remonti. Tel 518 7979

• Teeme sisetöid ja vannitubade 
remonti. Tel 5678 0773

• Talumajade renoveerimine, 
ehitus ja remont. Tel 5633 1530

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

• Teostame kõiki lammutustöid 
koos prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Teostame kõiki ehitus-ja lam-
mutustöid ning prahi utiliseeri-
mist. Pikk töö kogemus. Töö kiire 
ja korralik. Tel 5604 0360

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

• Pleki kantimis teenus: akna-
plekid, sokliplekk, parapetid, 
kõik erikujulised ja standardple-
kid. Tel 553 9330

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMI-
NE. Tel 5565 3842, www.pursoo-
justus.ee

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMI-
NE. info@estpur.ee, tel 5347 6567

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

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd, küttekollete re-
mont. Tel 5647 2716

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, korst-
napühkija, keskküttespetsialist, 
soojuspumbaspetsialist). kytte-
salong@gmail.com, 558 6786, 
Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritööd. Tel 5349 5632
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ROOLINE OÜ 
Teostame kvaliteetseid 

ehitus- ja viimistlustöid.

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

• 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

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

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, polee-

rimine) 

Roostevaba, vask, alumiinium, 
messing, mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid ning 
piirdeid. Valmistame detaile 
paatidele, autodele mootorra-
tastele jne vastavalt tellimu-

sele.

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

Rakmettrans

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

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

Soojusta PUR vahuga.
Tel 5628 3528

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

A&O meeskond
 teostab järgnevaid 

töid:
Terrasside ehitus
Piirdeaedade ehitus
Kuuride ehitus
Eramaja ehitus
Prügimajade ehitus
Tänavakivi paigaldus
Katuste ehitus 
Vundamentide ja 
soklite soojustamine
Lisaks teostame ka 
lammutustöid 

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anlermaesepp@gmail.com
või helista meile
 +372 5566 6811, 
+372 5342 7327

A&O meeskond 
teostab kvaliteetselt 

järgnevaid  töid:  

Küttetorustiku paigaldus
Tarbeveetorustiku paigal-
dus/hooldus
Lekete likvideerimine 
24 h
Nõudepesumasina pai-
galdus
Boilerite paigaldus/
hooldus
Radiaatorite paigaldus/
hooldus
Keevitustööd
Üldehitus.
Santehnika paigaldus

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anlermaesepp@gmail.com
või helista meile 

+372 55666 811

FASSAADITÖÖD
Seinte soojustamine

Krohvimine
KIVEX FASSAADIPLAATIDE 

müük ja paigaldus

reiskapaoy@gmail.com
Tel 511 0286

Ehitusettevõte 
Rastoni OÜ teostab 

erinevaid sise- 
ja välisehitustöid.

Küsi hinnapakkumist 
ja jõuame koostööni!

rastoniou@gmail.com
Rasmus +372 5543148

Argo +372 56875602

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

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

BIODOM katelde paigaldus ja müük. 
Vaata biodom27.com

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

MUUD TEENUSED
• Viin ära tasuta silma riivava ja 
ruumi võtva vanaraua. Pakkuda 
võib kõike, helista julgelt! Tel 
5883 6185

• Õigusabi. Meristo õigusbüroo. 
Põhja 25, Rakvere. Tel 514 1346, 
e-post meristomonica@gmail.
com. Vastuvõtt eelneval kokku-
leppel.

• Hekkide lõikus, aedade/pee-
narde rajamine, tänavakivide 
paigaldus, üldehitus ja katuste 
ehitus. Tel 5802 9561

• Muruplatsiabi: riisumine, niit-
mine traktori kui ka trimmeriga. 
Tel 5394 2650

• Keldrite-, pööningute-, kuu-
ride-, puhastamine ja prahi ära 
vedu. Tel 5553 0770

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 322 7822, 506 1547

• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja kondit-
sioneere. Tel 502 4944

• Tantsumuusika ja õhtu juhti-
mine Toits Bändilt. Tel 514 9885

• KV Bänd. Tantsumuusika igale 
eale. Tel 521 1269

• Felix Bänd. Tel 5559 3419

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

• TV-antennid, digi-, SAT-TV-
komplektid. Müük. Paigaldus. 
Konsultatsioon. Garantii. Tel 515 
2235, 325 2179 OÜ Mart Tali Kau-
bandus

• 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

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. 
Aastaaruanded soodsalt. Tel 5568 
6385

• Raamatupidamine mikro- ja 
väikeettevõtetele, FIE-le. Aastaa-
ruanded. Tel 5386 3087



4kW - 5278 EUR
6kW - 5309 EUR
8kW - 5422 EUR
10kW - 5593 EUR
13kW - 5732 EUR

8kW - 4890 EUR
12kW - 5375 EUR

VEEAUTOMAADID 
AQUAJET 

PUURKAEVUPUMBAD 3’’ JA 4’’

PEDROLLO

SOOME MAASOOJUS
PUMBAD OILON 
TARBEVEEBOILERIGA

R
R
R
R

ÕHK VESI SOOJUSPUMP 
NIBE SPLIT 

TARBEVEEBOILERIGA
10%

10%
UPUTATAV VEEAUTOMAAT 

DIVERTRON DAB

 274 EURALATES

KAUPLUSED ÜLE EESTI! Tallinn, Tartu, Pärnu, Viljandi, Rakvere, Jõhvi www.torujyri.ee Tel Rakveres: 324 5311 / 538 02167
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KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

 3

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

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

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

Müüa Vinnis
kuivi kütteklotse 
40 l ja 1000 l

võrkudes.
Tel 508 3841

MÜÜA:
Toores lepp, 

hind alates 40 €/rm.
Kuiv lepp, 

hind alates 55 €/rm.
Puulõhkumis teenus ha-

lumasinal, 
hind alates 11 €/rm.

Puud on laotud 5 m3 alus-
tele, võimalusel saab ka 

väiksemale alusele.
Puu pikkuse lõikame 

vastavalt kliendi soovile.
Transpordi võimalus.

+372 5347 7664
Erko

Kohala küla, Lääne-Virumaa

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

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

KODU

• Müüa 27-raamilised uued tarud 
koos mesilastega. Tel 5386 6881

• Haava 2 kruusakarjäär müüb 
purustatud kruusa, kruusasõel-
meid ja killustikku. Sõelutud 
musta mulda. Transpordivõima-
lus. Tel 505 5431

• Kodumaine looduslikult lihvitud 
mitmevärviline dekoratiivkruus, 
mida pakume kolmes erinevas 
fraktsioonis: 5-10 mm, 10-20 mm 
ja 20-32 mm. Sobiv teede, platside, 
kiviktaimlate, panduste, hauaplat-
side jm katmiseks. Transpordi-
võimalus. Hind laos 60 €/tonn. 
Lisainfo tel 505 3340 või sven@
meyris.eu

• Müüa sauna ja suitsuahjud, bo-
ilerid. Vajadusel kaup koju kätte 
ja paigaldus, hinnad soodsad. 
Pottsepatööd. Tel 505 4355

• Müüa Yamaha Stagepas 400i, 
võimendus ja suupill Honer Super 
64 Chromonica. Tel 5898 2979

• Müüa segumasin. Hind 80 €. 
Tel 511 0478

• Müüa vanu vinüülplaate. Tel 
5621 3675

• Müüa kalmistupinke. Tel 5590 
7361

• Müüa uus kolmerattaline jalg-
ratas. Hind 300 €. Tel 5332 8186

• Müüa dušikabiin ja pesuma-
sin. Tel 5606 3678

• Müüa kase- ja tammevihad ning 
kaseluuad Lääne-Virumaal ko-
haletoomisega, kuulutus ei aegu! 
Hind 1,20 €/tk. Tel 5397 4365

• Ootamatult raske tervisliku 
seisundi tõttu Tallinna korterist 
lahkumise tõttu müüa must talve-
mantel sinirebase krae ja mütsiga, 
suurus 52, hind 100 €; kunstna-
hast uus must kasukas suuruses 
52, hind 50 €. Talvemantel uus 
tumepruun tepitud vatiiniga, nai-
lonist kapuutsiga suuruses 52 on 
kingiks ostjale. Müüa samas toi-
dunõud emailitud uued punase 
ja valge mustriga ja kirjud söögi- ja 
majapidamise jaoks, hind 100 €. 
Tel 645  053. Tallinn, Lasnamäe, 
Miina Härma tn 1-122

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

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mööbel, nõud, mänguasjad, jalg-
rattad, garaažitööriistu ja -tarvi-
kuid. Paku julgesti! Tel 5616 5761

• Ostan garaaži töölaua kruus-
tangid, võib pakkuda ka koos 
töölauaga. Tel 507 9984

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

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 
5672 7175

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

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

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

• Ostan maja likvideerimisel või 
kolimisel seisma jäänud esemeid, 
pakkuda võib kõike, ka kallimaid 
esemeid. Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 
5555 5527

• Ostan nõukaaegse vahvliküpse-
taja, Vana Toomase lambi, vanu 
tasku-ja käekelli. Esemed võivad 
vajada parandamist ja muud ki-
la-kola. Paku julgesti! Tel 5031849

• Ostan veneaegseid vanu mal-
mradiaatoreid. Tel 5553 0770

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

• Ostan nõukogudeaegseid fo-
toaparaate, objektiive, vahvli-
küpsetajaid, portselan kujusid. 
Tel 5853 2215

• Ostan õmblusmasina „Veritas“, 
väikeste sahtlitega töölaua (näi-
teks kellassepa), sahtlitega kappe, 
alasi, kreissae, akulaadija, elektri 
käsisae ning kõikvõimalikke töö-
riistu. Tel 58019086

• Maksujõuline kollektsionäär 
ostab kallilt vanu (enne 1950. a) 
postkaarte, fotosid, albumeid, 
koos fotodega, markidega ümb-
rikke. Ka kollektsioonidena. Tee-
mad – linnavaated, pulmad, ma-
tused, inimesed, pühadekaardid, 
sõjaväelased jm. Täiskirjutused 
hinda maha ei võta. AITA TALLE-
TADA AJALUGU! Tel 5878 3749

• Ostan vanu vinüülplaate ja 
raamatuid. Tel 503 9650

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind 
lepal 2.80 €/kott ja kasel 3.40 €/
kott. Tel 505 1528

• Müüme 3m küttepuud. Tel 
5012 905

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

• Müüa soodsalt küttepuid koos 
veoga. Asume Kadrina lähedal. 
Tel 5199 4895

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid + veovõimalus. Tel 
5013 862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

• Müüa soodsalt lõhutuid küt-
tepuid (ka kuiva). Tel 5554 6093

• Müüa 3 m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 504 3326

• Müüa küttepuid (märgi ja kuivi, 
lahtiselt ja võrgus). Tel 504 6111

• Müüa küttepuid aastaringselt 
koos kohaletoomisega, veokile 
laotult 5-15 m3. Kuivad 38 cm ja 
toored 30-50 cm. Kontakt tel +372 
503 0311

• Müüa saetud lõhutud kütte-
puud: sanglepp, lepp, metsakuiv 
kuusk. Tel 5192 4320

• Müüa küttepuid .  Toores 
lepp - hind alates 40 €/rm, kuiv 
lepp - hind alates 55 €/rm, 
puulõhkumis teenus halumasi-
nal - hind alates 11 €/rm. Puud 
on laotud 5 m3 alustele, võima-
lusel saab ka väiksemale alusele. 
Puu pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. Transpordi või-
malus. Tel 5347 7664, Erko, Ko-
hala küla, Lääne-Virumaa

• Müüa Rakveres kuiva ah-
jupuud (lepp 50 cm). Ruumi 
hind 44 € ja ostja transport! Tel 
5567 5755

• Müüa Rakveres kuiva klotsi 
võrgus (40 l). Lehtpuu 20-30 cm. 
Koti hind 2.40 €. Tel 5567 5755

• Müüa Rakveres kuiva kütte-
puud! Lepp (30cm ja 40 l võr-
gus). Koti hind 2.80 €. Korralikud 
ja kuivad! Tel 5567 5755

• Müüa küttepuid võrkkottides. 
Hind 1,70 €/kott. Tel 5606 3678
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BioPel v.9s
PELLETIPÕLETI PELLETIKATLAMAJA

e-pood: www.ostakatel.ee

OSTAN KAUBAALUSEID: 
EUR, FIN ja märgistamata.

Tel 5552 2789

Ed. Vilde 6a,
Rakvere

                     
                     
                    

E-R   9-18
L      10-15
P    Suletud

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

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.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

www. mberwise.ee 

Tel. 50 60 777 

Võsa ja 
hakkepuidu ost 

Giljo ini teenus 

kuulutused.kuulutaja.ee
KUULUTA

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtnasaeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt
ehituslikku 

SAEMATERJALI, 
TERRASSILAUDU, 
SAUNAVOODRIT, 

LAVALAUDASID JNE. 

MÜÜA 
SÕELUTUD ja SÕELU-
MATA MULDA, LIIVA, 

KRUUSA, FREESASFAL-
DIT ja KILLUSTIKKU.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

Viru Halud OÜ müüb 
kõrge kütteväärtusega

Info ja tellimine tel 5556 0240
Koduleht: www.viruhalud.ee

• Kvaliteetne kasebrigett 
195 €/alus (960 kg)

• Kuiv lepp 26 cm 
võrkkotis 40 l 2,90 €/kott

EHITUS

• Katuseplekk, otse tootjalt, 
hind alates 6 €, vastavalt tellija 
mõõdule. Tel 553 9330

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

METS

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 
5354 3002 või 513 3787

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

• Tapamaja müüb emise lihake-
hasid kohaletoomisega. Info tel 
5351 7414

• Müüa mett, hind sõltub kogu-
sest, toon ka kohale, Mõdriku küla. 
Tel 5346 9159, Andres

• Müüa kvaliteetset musta mul-
da (sõelutud). Pakitud ja lahti-
ne. Transpordiga. Tel 554 9113

• Müüa männikoore multši. 
Pakitud ja lahtine. Tel 554 9113

• Müüa HOBUSESÕNNIKUT. 
Peenestatud ja pakendatud (60 l). 
Kojutoomisega. Tel 520 1570

• Mahe kompostmuld. Sügaval-
lapanu sõnnikust toodetud umb-
rohuvaba sõelutud kompostmuld. 
Sobiv koheseks kasutamiseks 
katmikaladele, avamaale ja pü-
sikutele. Neutraliseerib mulla 
happelisuse ja taastab mulla vil-
jakuse kaheks-kolmeks aastaks. 
Ostuga keemiline analüüs kaasa. 
Transpordivõimalus. Hind laos 60 
€/m3. Lisainfo sven@meyris.eu või 
tel 505 3340

• Müüa kartulirootor ja väike 
kultivaator. Tel 514 8115

• Ostan traktorite DT-20, T-25A, 
T-40AM, MTZ, JUMZ veneaegseid 
uusi varuosi ja kirjandust. Tel 
5687 5845

Müüa 
musta 
mulda 
Rakveres 
10 €/tonn.

Tel 501 7047

LOOMAD

• Müüa noori kalkuneid Lääne 
Virumaal. Tel 5627 3235 või 5594 
9421

VANAVARA

• Müüja 19. sajandi lõpust pärit 
restaureeritud hobukaarik. 
Hind kokkuleppel. Tel 521 9328

• Ostan vanu eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 507 
9984

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

TEATED

• Müüa firma (OÜ ). Asutatud 
08/2019. Võlgadeta, tegevuseta, 
mitte käibemaksukohuslane. 
Hind 1190 €. Tel 5809 6616, e-mail: 
mestoc4@gmail.com

 • Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres, Laada 14 – müügil hea 
valik sügisjalanõusid

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

JUUKSUR 
Sirje tel 506 8485

NAISTEJUUKSUR
Keiu tel 554 7332

NAISTEJUUKSUR 
Tatjana tel 5550 5089

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR/PEDIKÜÜR/
SILMAD/KULMUD

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a (piibeleht)

TUTVUS

• Keskealine majanduslikult kind-
lustatud ning haritud mees Jõ-
gevamaalt soovib tutvuda last 
kasvatava, autojuhilubadega, 
suitsu- ning alkoholivaba naisega 
ühise kodu loomise eesmärgil. Tel 
5631 3704

• 49-aatane mees Tapalt tutvub 
naisterahvaga. Tel 5896 3550

• 63-aastane naine tutvub här-
raga vanuses 65-75 aastat. Tel 
5341 3726

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 küsimustele. 
Kõne hind 0,97 eurot/min.



Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED
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OTSIN TÖÖD

• Mees otsib üldehitustööd 
(kogemus), võib ka lühitöid. Tel 
5374 1478

KOOLITUSED

• Inglise keele vestluse kiirkur-
sus 20 tundi (vajadusel jätkame) 
algajatele ja taasalustajatele Tsent-
rumis Koidula 1 alates E 9.09, T 
10.09, N 12.09 kella 18-19.30. Hind 
60 € - sisaldab õppematerjale. Tel 
5566 1419

• Kutsume hispaania keele 
kursustele Rakveres. Tunnid 
neljapäeva õhtuti Rakvere kul-
tuurikeskuses. Info ja registree-
rimine a.s.wesman@gmail.com

• Caaro SK maadlusklubi ootab 
uusi liikmeid liituma klubiga. 
Treeningutele on oodatud nii 
tüdrukud kui poisid. Koht: Kad-
rina Spordikeskus, maadlussaal. 
Caaro SK maadlusklubi treenin-
gute ajad alates septembrist: E, 
K, N 14.30-16.00 (1.-5. klass); E, 
T, K, N, R 17.30- 19.30 kõik huvi-
lised; P 17.00-18.30 kõik huvili-
sed. Treenerid: Valeri Pormann 
ja Marger Pormann. PS! Pildil  
Caaro SK maadleja punases 
(5-aastane Oliver Nordling)

PLAADI ARVUSTUS

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

HINNAD RAKVERE TURUL
29. augus  l 2019. Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

Veel müügil:
*suvelilled ja lillekimbud
*tööstuskaup – jalanõud ja riided
*kasutatud riided
* saunavihad
Info tel.322 3877; turg@ogelektra.ee

Avaldame sügavat kaastunnet 
Ille Tüvile poja   

ANDRUSE
kaotuse puhul. 

 
Majanaabrid Haljalast

Avaldame sügavat kaastunnet 
Talvile kalli poja    

RAGNAR BAJEVA 
kaotuse puhul. 

 
Elvi, Urve, Ilme, Maie

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Värske kartul kg 0,70 1,20 

Till kg 8,00 10,00

Roheline sibul kg 4,00 6,00 

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Petersell kg 8,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Väike kurk kg 2,00

Värske hapukurk kg 6,00 8,00

Tomat kg 3,00 3,80

Porgand kg 2,00

Värske kapsas kg 1,00

Kaalikas kg 2,00

Peet kg 2,00

Suvikõrvits kg 1,00

Aeduba kg 4,00

Põlduba kg 3,00

Maasikad kg 8,00

Aedvaarikad kg 10,00 12,00

Mustikad liiter 4,00 5,00

Pohlad liiter 4,00

Jõhvikad liiter 5,00

Astelpaju marjad kg 6,00 8,00

Õunad kg 1,50

Ploomid kg 2,00 2,50

Kultuurmustikad kg 8,00

Kukeseened kg 7,00

Värske mesi 700g purk 6,00

PAKUN TÖÖD

• Ilustuudio Mariell tiim vajab 
lisaks küünetehnikuid! Küsi lisa 
5687 4264 või ilustuudiomari-
ell@gmail.com

• Vajame hooldajat 80-aastasele 
naisele. Elukoht Rakveres ahiküt-
tega eramajas. Tel 5334 0970

• Intelligentne vana-härra, kes elab 
Soomes 40 km Helsingist (Num-
mela/Huhmari) vajab eramus 
koduabilist. Samas majas olemas 
1toaline korter elamiseks tasuta. 
Töö sobib ka vanemale abielu-
paarile, kes oskab ka korrastada ja 
kohendada maja ning aeda. Tasu 
kokkuleppel. Palun võtta ühen-
dust: Tiiu Mölder, tel 5665 2948 või 
moldertiiu@gmail.com

• Vajame Rakveres, Tõrremäel ühte 
tublit abilist, kes hoiaks maja puh-
tana. Toimetamise ajavahemik on 
kell 12.00-15.00. Kui see pakkumi-
ne kõnetab Sind, siis palun helista 
tel 506 4897

• Artur Šašlõkibaar pakub tööd 
klienditeenindajale Rõmeda 
külas. 24h@arturbaar.eu. Tel 
5629 8277

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

• Otsin meest, kes vahetab vana 
käsipumba uue süvaveepumba 
(hüdrofooriga) vastu. Asukoht 
Viru-Kabala, hind kokkuleppel. 
tanja.polda@mail.ee. Tel 5370 
5095

• Vajatakse maalrit. Tel 5192 5452

• Pakkuda tööd võsalõikajana. 
Seosel OÜ otsib enda meeskonda 
asjalikku töömeest, palk tükitöö 
alusel. Lisainfo 5300 2504 või 
info@seosel.ee

• Otsime elektrikut Soome madal-
pinge ja keskpinge kaablite jätkud, 
kilpide ja alajaamade ühendused 
ning pingestamine. Tel 5305 2600, 
Maaring OÜ, maaringou@gmail.
com

• Pakkuda tööd aastaringselt 
CE-kategooria autojuhile. Töö 
kalluri ja metsaveo poolhaagisega. 
Tel 523 7945

• Võtame tööle veoautojuhi. Tel 
501 0433

• Katela saeveski otsib enda kollek-
tiivi hakkajat töötajat, kes on val-
mis füüsilist tööd tegema (laudade 
ladumine, lintsaes laudade vastu 
võtmine, vajadusel saeraami otsa 
peal). Kasuks tuleb kahveltõstuki 
juhtimisoskus või B/C kategooria 
juhiluba. Tööaeg esmaspäevast 
reedeni, 8.00-16.30. Palume CV 
saata lisaküsimustega meilile ka-
telapuit@gmail.com või helistada 
tel 504 8960

• Optimus Mööblikauplus Rak-
veres pakub tööd monteeri-
ja-laotöölisele. Info tel 518 
1449 või rakvere.tallinna@op-
timus24.ee

Pakkuda tööd 
kogemustega 

REHVITEHNIKULE hooajaks. 
Peale hooaega sõltub 
edasine juba mehest. 
Palk mehe vääriline!!!

Tel 322 3744

Pakkuda tööd kogemustega 
AUTOPESIJALE, kes oskab ka 

poleerida.

Tel 322 3744

Madonna, „Madame X“
Interscope
Küllaltki pikalt oodatud värske stuudioalbum maailma-
kuulsalt popstaarilt, lauljalt ja laulukirjutajalt Madonnalt, 
kes muide paistab tihti silma teravate väljaütlemistega ühis-
kondlike väärtuste kohta.

Kui mälu ei peta, siis tema eelmine plaat „Rebel Heart“ il-
mus umbes nelja-viie aasta eest, vahepeale aga mahtus tege-
likult veel ka üks põhjalik kontsertalbum.

„Madame X on salaagent, kes reisib mööda maailma ringi. 
Vahetab identiteeti, võitleb vabaduse eest. Toob valgust hä-
maratesse paikadesse.“ Ilus moto, kas pole? Annab kogu asja 
olemust ja mutatsioone kenasti edasi.

Esimese ampsu uuest albumist sai maikuus toimunud Eu-
rovisiooni lauluvõistluse finaalis, kuhu Madonna külalisesi-
nejaks kutsuti. Sealses lühisõus presenteeris ta verivärsket 
„koheseltmeeldimahakkava“ rütmilahendusega jõulist pala 
„Future“, mis kahasse esitatud Quavoga. Siis antud lugu kui-
givõrd mõjule ei pääsenud, albumilt ülekuulduna tundub 
aga isegi novaatorlik ja vägagi tasemel. Platseerub kindlasti 
selle plaadi parimate hulka.

Nagu ikka, püüab Madonna siingi välja tulla uute, põne-
vate, eksperimenteerivate lahendustega – ühesõnaga püüab 
vältida iseenda kordamist. Ja põhimõtteliselt see tal ka õn-
nestub, värskendavaid visioone leiab albumilt kuhjaga.

Muidugi peitub Madonna tugevus ühtlasi nutikates ja lä-
bimõeldud laulutekstides, seekord laulusõnu millegipärast 
voldikul pole. Küll aga leiab sealt kuhjaga stiilseid ja stiili-
tuid võtteid temast.

Lisaks juba nimetatud „tulevikuloole“ tõusevad esile taus-
takoori kaasav „God Control“, „Crave“ ja „Come Alive“.

Mis abivägesid puudutab, siis lisaks Quavole aitavad Ma-
donnat vokaaliga veel Maluma, Swae Lee ja Anitta. Kuigi 
põhimõtteliselt on tegu popalbumiga, piiluvad mitmetest 
lugudest välja muudki elemendid nagu hiphop, reggae ja 
teatraalsused.

Kokkuvõttes kindlasti oodatust parem album, uudse lähe-
nemisega ja märkimisväärsete vokaalsooritustega.

Ülo Külm

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
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Ideest teostuseni!

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

Järelmaksu

võimalus!

Septembris ostetud ja tellitud
pelletikütteseadmega 20 kotti

kvaliteetset puidugraanulit

TASUTA kaasa

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

Asume Rakvere vallas Sireli tee 3
Tel. 503 7729, 322 4174

(Tapa teeristis)

Müügil rikkalik valik heas korras kasutatud mootorsaage,
võsalõikureid, ja murutraktoreid Husqvarna, Jonsered j.t.
Soodsate hindadega müügil uued STIGA murutraktorid,
muruniidukid, trimmerid, hekilõikurid,
saed, oksapurustid ja akutooted.
Vaata ka lisa www.saed.ee

Rakvere, Võidu 27. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

•
algab 31.08 ja 21.09 kell 10.00

•
algab 19.09 kell 10.00

• algab 7.10 kell 18.00
• algab 23.10 kell 18.00

• algab 19.09 kell 18.00
• algab 17.09 kell 18.00

Veoauto- ja bussijuhi täienduskoolitus (35h)

Veoauto- ja bussijuhi (140h) kiirendatud ametikoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus
D-kategooria (buss) koolitus

T-kategooria (traktor) koolitus
B-kategooria koolitus

Avatud: E - R 9-18, L 9-15

Rakvere, Turu plats 5

Tel 5647 3004

* REMONTE

* ALPINA

* RIEKER

* JANA

* TAMARIS

* CAPRICE

SUVEKINGADE
HINNAD ALL!

• Soodsad päevapraed

• Sünnipäevalauad

• Peielauad

Mahutab kuni 30 inimest

Rendivaba

E-R 9-16

Laada 8A, Rakvere

Tel 502 3789

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

TAPA
MÖÖBLIHALLIDES

Turu 1 ja Turu 4

SUUR
SOODUSMÜÜK
•UUS VALIK mööblit

•Kaup kohe kätte

•Transpordivõimalus

Tel 32 71 533

•Hind sisaldab soovi korral

montaa�i kaupluses

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 €

www.omaporsas.ee

Sealiha al 2,80 €/kg

Oma Põrsa lihapoest leiad rikkaliku valiku
värsket sealiha. Müügil lai valik sealihast

saslõkke, grill-lihasid, grillribisid,
grillkoote ja toorvorstid.

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

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

Müüa külmletid ja lihatöötlemise seadmed. Info tel 5340 9428.
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