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

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

Treenerid: ja

1.-5. klass
kõik huvilised

kõik huvilised

Valeri Pormann mob. 5089922 Marger Pormann mob. 5189060
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MÕNE REAGA

Kahesuunaline keelekümblus 
laieneb lasteaiast põhikooli
1. septembril avatakse Tapa Vene Põhikoolis kahesuunali-
se keelekümbluse klass, tegemist on esimese taolise klassiga 
munitsipaalkoolis.

Klassis asub õppima 12 last. Keeleliselt jaguneb klass poo-
leks: kuus last räägib kodus eesti ja kuus last vene keeles. 
Üheksa last lõpetas maikuus kahesuunalise keelekümbluse 
rühma Tapa lasteaias Vikerkaar, mis jätkab metoodika ra-
kendamisega uue kolmeaastaste laste rühmaga 2020/2021. 
õppeaastal.

Haridus- ja noorteameti mitmekeelse õppe peaspetsialist 
Anna Golubeva selgitas, et kahesuunalises keelekümbluses 
õpivad koos eesti ja vene kodukeelega lapsed ning metoo-
dika lubab lastel samaaegselt arendada nii oma emakeelt kui 
ka õppida teist keelt. „Poole õppeajast veedavad lapsed ühe 
õpetajaga ühes keeles suheldes ja teise poole teise õpetajaga 
teises keeles,“ sõnas Golubeva.

Kahesuunalise keelekümbluse programmi arendamisega 
alustati Eestis 2013. aastal. Eelmisel õppeaastal lõpetas kahe-
suunalise keelekümbluse neli lasteaiarühma Tartus, Pär-
nus, Tapal ja Tallinnas. Kahesuunalise keelekümbluse põhi-
mõtetel töötab ka erakool Avatud Kool. Munitsipaalkooli-
des pole seni kahesuunalise keelekümbluse klasse olnud.

Haridus- ja noorteamet koordineerib kahesuunalise keele-
kümbluse programmi rakendamist, toetab õpetajaid metoo-
diliselt ning tegeleb teavitustööga.

Kuulutaja

T arkusekuu terendab. 
Tänavu algab teadmiste 
päeval Rakvere linnas 

õppetöö seitsmes koolis, mil-
lest linna hallatavaid koole on 
kolm. Kokku istub munitsi-
paalkoolides koolipinki ligi 
1850 õpilast. Ja 175 õpilasel 
on just sel sügisel 1. septem-
ber elu esimene koolipäev.

Suverõõmude kurrud põs-
kedel, on koolilastel aeg kooli-
kott selga vinnata ja sammud 
kooli poole seada. On neid, 
kellel on see tee esmakord-
ne ja palju põnevust pakkuv, 
ja neid, kellel selles koolis 
just viimane aastaring ees. Et 
kooliaasta kulgeks hästi, pea-
me ühiselt pingutama.

Kodul on siin suurim roll. 
Hea lapsevanem, ole ka sel 
aastal oma lapse jaoks alati 
olemas. Saada ta hea tujuga 
rõõmsalt kooli. Võta kallis-
tustega vastu. Rahulik meel 
ja mõistev perering aitavad 
läbi minna tulest ja veest, kui 
tarvis.

Kuula. Vajadusel juhenda ja 
räägi oma kogemustest. Süs-
ti ikka optimismi ja headust. 
Tunne huvi, kuidas sinu lap-
sel läheb. Turvatunne, et mi-
nust hoolitakse ja mina olen 
tähtis, on armastavaks ini-
meseks kujunemise alus. Jaga 
hellust ja hoolt. Me ju kõik 
vajame seda. Ja õpetaja on tä-
nulik, et saadad kooli avatud 
meelega, positiivsete hoiaku-
tega väikese inimese, kellel on 
siis uusi teadmisi palju liht-
sam omandada.

Õpetajal on koolis väga 
tähtis roll. Sinu tuju ja meel-
sus ning hoiakud kujundavad 
tuleviku otsustajaid. Sina ju-

Foto: Siret Kotka 

Rakvere linnapea Triin Vareki 
kooliaasta alguse tervitus

hid, missugune õpiõhkkond 
klassis valitseb ja milliste 
emotsioonidega Sinu tunnist 
järgmisesse minnakse. Kas 
see aine, mida Sina õpetad, 
kõnetab ja on mõnus õppida, 
sest tund on põnev ja köitev. 
Just Sina saad anda oma vald-
konna parima kogemuse ning 
teadmised oma õpilaste elu-
teele. Rõõmsat meelt ja jaksu 
Sulle!

Armas õpilane, pea meeles, 
et õpid ikka ainult iseendale, 
mitte vanemate või õpetaja 
jaoks. Teadmised ja tarkus 
aitavad sul luua oma unistus-
te elu ja annavad hilisemas 
elus suurema valikuvabaduse. 
Alati ei ole lihtne, mõni aine-
tund tundub päris vastukarva 
ja teemad keerulised oman-
dada, aga pingutus tasub end 
kindlasti ära. Saladuskatte all 

võin öelda, et täiskasvanuna 
tuleb elus ka üsna palju pin-
gutada, nii et on päris hea 
seda juba nooruses proovida 
ning mõista.

Meie kõik koos saame 
kindlasti hakkama nii nagu 
saime sel kevadel ja kevade-
tel enne seda. Elu on täis oo-
tamatusi, aga neist õpitakse 
ja olukordadele, mis hetkel 
tunduvad keerulised, vaatame 
pärast tagasi, naeratus suul – 
tühiasi! Mitte küll alati. Sest 
võitlus salakavala koroona-
viirusega on keeruline ja ras-
ke.

Siin on igaühel vastutus 
oma tervise ja lähedaste ees. 
Saame kõik iseennast hoida, 
järgides lihtsalt reegleid –
oleme ikka ettevaatlikud, 
hoiame võõrastega sotsiaalset 
distantsi, jälgime käte hügiee-

ni ja püüame puhata omade 
keskel, pigem kodumaal. Seni 
kui olukord maailmas roh-
kem stabiliseerub, tuleb olla 
siiski mõistev. Kindlasti on 
väga oluline igasuguste hai-
gusnähtudega püsida kodus.

Kui koroonaviiruse tõttu 
tuleb riigil ja linnal ning laste-
asutustel (sh koolidel) võtta 
uuesti kasutusele erimeet-
meid, siis peame seda tege-
ma, et kaitsta kõigi tervist. 
Seni aga oleme igaüks ikka ise 
tubli.

Soovin, et me elaksime 
avatud südame ja silmadega. 
Märkame abivajajaid, sekku-
me ja otsime ise abi, kui seda 
vajame. Koolirõõm, tööõnn 
ja rahulolu luuakse ikka koos-
töös. Õnn peitub sageli liht-
sates asjades. Sõbrad, pere, 
kodu, töö, tervis, leib laual, 
üks lahke pilk. Hindame roh-
kem seda, mis meil on.

Kooliaeg on alati tore aeg! 
Paljud tänased täiskasvanud 
on leidnud just noorusajal ja 
koolis oma parima eluaegse 
sõbra, ka elukaaslase. Tunne 
rõõmu oma klassikaaslastest 
ja koos veedetud ajast, me ju 
teame, kui raske on see, kui 
kaua kokku ei saa, sotsiaalne 
isolatsioon. Koos on alati ker-
gem ja helgem. Väga loodan, 
et sügis ja alanud kooliaasta 
on rõõmurohke ning vahva!

Tarkus tuleb tasapisi, ter-
vislik seisund võib muutuda 
minutite, sekunditega. Tar-
kust hoida tervist ja head ter-
vist, et omandada tarkust.

Ilusat uut õppeaastat!

Triin Varek,
Rakvere linnapea
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Esmaspäeval toimus 
traditsiooniline Lää-
ne-Virumaa hariduse 
päev, millele pani punk-
ti teleprodutsent Tuuli 
Roosma ettekanne tee-
mal „Kas rändav laps 
jääb lolliks?“.

Liisi Kanna

Lääne-Viru Omavalitsuse 
Liidu korraldatavat iga-aas-
tast maakondlikku haridus-
seminari peeti tänavu 
Rakvere teatris ning sel-
lest võttis osa umbes 250 
haridustöötajat.

Ürituse juhatas sisse näitleja 
Imre Õunapuu muusikaline 
etteaste. Nagu tavaks, tervitati 
seejärel uusi tulijaid, kes alus-
tasid tööelu haridusvaldkon-
nas just meie maakonnas – 
kokku 19 haridusinimest, 
neist 15 õpetajat-tugispetsia-
listi ning neli asutuse juhti.

Hariduse päeva esimeses 
pooles pidas aju toimimise 
teemal ettekande Tartu üli-
kooli vanemteadur Jaan Aru 
ning eriolukorra tingimustes 
õppimisest rääkis haridus- ja 
teadusministeeriumi üld-

haridusosakonna juhataja Lii-
na Põld.

Lõunapausi järel anti üle 
Lääne-Viru arenduskeskuse 
ning Europe Directi maa-
kondliku teabekeskuse tun-
nustused. Liikluskasvatusest 
kooliaasta alguses kõneles 
maanteeameti ennetustöö 
osakonna ekspert Diana 
Okas.

Seminaripäeva lõpetas 
produtsent ning teleinime-
ne Tuuli Roosma, kes rääkis 
enda perekonna kogemustest 
koduõppe läbiviimisel ja kõr-
vutas seda tavapärase koolis-
käimise ning kevadel kogetud 
distantsõppega.

Tuuli Roosma pere on tele-
saate „Meie aasta“ raames rei-
sinud nii Siberisse, Hiinas-
se, Austraaliasse, Iraani kui 
Aafrikasse. Viimati võeti ette 
teekond Indiasse ning selle-
kohane saatesari jõuab õige 
pea ka teleekraanile.

Roosma rääkis, et esimeste 
reisisaadete tegemise ajal ei 
käinud kaksikutest pojad veel 
koolis ning siis oli aega va-
bamalt käes. Edasi korraldati 
aga reisisaadete sõidud nii, et 
lapsed võetakse õppeaastast 
kolmeks kuuks koduõppele.

Roosma rääkis, et sageli 
saab ta vaatajate käest kom-
metaare selle kohta, kui tar-
gad ja laia silmaringiga lapsed 
neil on. „Selles mõttes olen 
ma nõus, et maailmas on nad 
päris palju käinud ja näinud 
Eestist väga erinevaid asju,“ 
tõdes ta.

Sissejuhatuseks loetleski 
Roosma illustreerivate fotode 
saatel huvitavaid nüansse eri-
nevatest valdkondadest, mida 
nende lapsed tänu reisikoge-
mustele teavad ja kogenud 
on – alates eri keeltes fraaside 
õppimisest kuni erinevate re-
ligioonide kommete tundmi-
se ning püssiga valvuri kaitse 
all elava ninasarviku nägemi-
seni välja.

„Aga ikkagi tekkib küsi-
mus, kas see on süsteemne 
haridus? Kas maailmarändur 
saab olla haritud inimene, kui 

Tuuli Roosma jagas õpetajatega 
kogemusi koduõppest

Tuuli Roosma Rakvere teatris toimunud 
hariduse päeval. Foto: Ain Liiva

materjal ei ole omandatud ja 
süstematiseeritud, valitud ja 
kontsentreeritud? Kas kild 
siit ja kild sealt tagab haridu-
se?“ jätkas Roosma, lisades 
seejuures kohe, et nende lap-
sed muidugi osalevad sama-
aegselt ka e-kooli vahendusel 
õppetöös. „Nende haridus-
tee ei jää selles mõttes väga 
lünklikuks.“

Ta nentis samas, et kooli-
tükkide tegemine koduõppel 
olles ei pruugi alati ladusalt 
sujuda ja tuleb olla loomingu-
line ning selle tõestuseks jät-
kus armsalt-naljakaid videoid 
pere reisidelt.

Seejärel rääkis Roosma ke-
vadisest distantsõppest – sel 
puhul distantseerisid nad end 
vanematena koolitöödest 
ning lasid lastel iseseisvalt 
toimetada.

„Meie perele sobis see mu-
del kõige paremini. Selle-
pärast, et saime maale kolida 
ja lapsed said oma asjadega 
iseseisvalt hakkama,“ lausus 
ta, lisades seejärel, et nagu 
hiljem selgus, ei saanud siiski 
mitte kõik kodutükid tehtud.

Roosma märkis, et kui võr-
relda kolme õppimise viisi – 
tavapärast kooliskäimist, ko-
duõpet ja distantsõpet, võiks 
seda teha ehk õpitulemuste 
põhjal. „Meile lapsevanema-
tena on võib-olla kõige kee-

rulisem koduõpe, aga siis on 
lastel kõige paremad tulemu-
sed. Nad näitavad pärast reisi 
koolis ennast ette, teevad ära 
testid ja hinded on kõige pa-
remad,“ nentis ta.

„Me tegelikult tõesti panus-
tame sinna oma aega ja tege-
leme nendega individuaalselt, 
veendume, et nad omandavad 
materjali ja saavad kõigest 
aru,“ lisas Roosma.

„Kõige viletsamad tulemu-
sed olid lastel distantsõppe 
ajal. Põhjuseid ei tule kaugelt 
otsida – me tõesti distant-
seerisime ennast õppetööst, 
õpetajad ei olnud sel perioodil 
laste vastu väga ranged ning 
lapsed ise ei olnud enda vas-
tu absoluutselt ranged,“ sõnas 
ta muiates. „See õppimine oli 
väga hajus. Ja tulemustes oli 
see näha, nad ei sooritanud 
enda lõputöid hästi.“

Edasi tõdes Tuuli Roosma, 
et kuigi igal mudelil on omad 
plussid ja miinused, eelistab 
nende pere tegelikult just 
tavakooli. „Olgugi, et kodu-
õpe sobib meie elustiiliga 
väga hästi, eelistame me siiski 
sellist mudelit, kus laps koh-
tuks mitmete autoriteetidega. 
Koolis on oma eriala spetsia-
listid ja kindlasti on see hari-
dus, mis koolis antakse, palju 
laiapõhjalisem ning muidugi 
süsteemsem,“ märkis ta.

„Samas meile meeldivad 
väikesed kõrvalepõiked maa-
ilma ja neid me jääme ka tege-
ma, aga me eelistame igatahes 
sellist tavalist igapäevast koo-
liskäimist. See on lapsele kõi-
ge parem, see on meile kõige 
parem ja see on kokkuvõttes 
ka tulemusele ilmselt kõige 
parem,“ jätkas telenaine.

„Kool on väike ühiskonna 
mudel ja kool annab lastele 
kindlasti väga suure kuulu-
vustunde. Lapsevanem, nii 
hea kui ta ka on, ei saaks olla 
lapsele ainus teejuht siin elus. 
Arvan, et kõige inspireeri-
vam, laiapõhjalisem ja äge-
dam ongi üks tavaline Eesti 
kool,“ lausus Roosma lõpetu-
seks.
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M öödunud pühapäeval 
toimus Moonaküla 
kogukonna orga-

niseeritud Moonakülapidu, 
mida võib auga nimetada 
minifestivaliks, sest tegevusi 
leidus seinast seina. Sportliku 
hommikupooliku järel juha-
tas lemmikloomade paraad 
inimesed sündmuste keskele.

Loomade paraadist võttis 
osa üllatavalt suur hulk lem-
mikuid, erimõõduliste koerte 
kõrval võis näha nii jänest kui 
hobuseid, eeslit ja poni. Vii-
masega sai Moonaküla mäel 
ka sõitu teha, lisaks peeti seal 
mitmesuguseid võistlusi nii 
suurtele kui väikestele. Ak-
tiivse tegevuse järel sai end 
kosutada kodukohvikutes 
pakutavaga. Koduaedades 
toimusid hoovimüügid, Kesk 
tänaval peeti laata.

Moona müüjad imestasid 
rahvarohkuse üle. Uudistajaid 
oli tulnud üle Rakvere ning 
kaugemaltki. Toidupoolise 
kõrval kaubitseti nii käsitöö 
kui ka näiteks taimedega. „Ei 
osanud nii mitmekesist vali-
kut oodatagi. Kõik on olemas, 
mis õigel laadal olema peab,“ 
jäi kesklinnast uudistama tul-
nud proua rahule.

Pikemalt peatus rahvas tä-
nava keskele üles seatud lava 
ees, kus astusid üles sealt-
kandi muusikud. Õhtupooli-

Nüüdsest on jalutamis-
sõprade käsutuses 
kuuekilomeetrine mat-
karada Sagadi mõisast 
Oandu külastuskesku-
sesse. Raja ääres on 18 
punkti, kus saab lugeda 
või kuulata metsa-
teemalisi rahvajutte.

Tõnu Lilleorg

Raja looja RMK nimetab seda 
Metsajuttude rajaks ning sel-
le marsruut kulgeb nii piki 
spetsiaalselt rajatud lõike, kui 
mööda valla hooldatud metsa-
vaheteed ja ka juba olemasole-
val pärandkultuuri rajal. Kõn-
dima võib minna muidugi raja 
mõlemast otsast, sest nii Saga-
dis kui Oandul on uudistamist 
küllaga ning nüüd saab jalgsi 
liikuja jalutada rahulikult ühest 
huvikohast teise, ilma et oleks 
vaja kõndida üsna kitsukesel 
autoteel.

Eelmisel pühapäeval avati 
rada ühisretkega, kus enam 
kui 100 osalist startisid Sagadi 
mõisast giidide juhendami-
sel Oandule. Sagadi-Oandu 
autotee algus on tuntud va-
nade sangleppade allee poo-
lest. Giid Triin Kusmin, kes 
on pärit Lauli külast Sagadi 
lähistel, jagas retkelistega 
oma mälestust lapsepõlvest, 
mil üks kohalik tädi Salme 
oli näinud neid sangleppi 
30-ndatel ning juba siis ol-
nud need sama jämedad, nagu 
mõnikümmend aastat tagasi 
ja tänapäeval.

Uue raja jaoks on rajatud 
peene halli graniitkillusti-
kuga kaetud pargitee moodi 
kõnnitee autoteest kümme 
meetrit vasakule, nii et pa-
remale jäävad vanad suured 
sanglepad ja vasakule noored 
sanglepad. Puud moodusta-

vad kahelt poolt raja kohale 
kaardudes toreda „tunneli“, 
kus on lausa lust kõndida.

Peagi pöördub rada vasaku-
le Tepelvälja küla suunas, kus 
näeb omaaegseid mõisa- ja 
külamaastikke. Möödutakse 
Kiigemäest, kus vanasti küla-
noored kiikumas käisid. „Oli-
me nagu ööbikud kiige peal,“ 
oli tädi Salme omal ajal mee-
nutanud kunagisi suveõhtuid.

Rajal on 18 punkti, kus 
raamatu-sarnastel stendidel 
on kirjas rahvajutt eesti ja 
inglise keeles. Soovi korral 
saab juttu kuulata ka näitleja 
esituses, kui teha foto stendil 
olevast ruutkoodist, mis avab 
nutiseadmes juurdepääsu 
helisalvestusele.

Mets on rahvajuttudes 
koht, mis asub väljaspool 
tavapärast elu, sest seal võib 
kohtuda tundmatute olen-
ditega, juhtuda võivad sala-
pärased asjad ning leida võib 
imeasju ja lausa varandusi. 
Metsas võib ka kergesti eksi-
da, eriti, kui sattuda haldjate 
jälgedele. Sellest kõigest rää-
givad uue matkaraja metsaju-
tud. Samuti peegeldavad need 
vanarahva nägemust parajast 
mõõdust, hoolimisest ja elus 
oma tee leidmisest.

Mitu juttu haakuvad olu-
stikuliselt jutustendi lähi-
ümbrusega. Näiteks roheli-
se samblaga kaetud Oandu 
Suurkivi juures saab lugeda 
juttu Ussikuningast, kel ole-
vat suure kivi all avarad ro-
helise kaleviga ülelöödud 
kambrid. Karusarnasest mõi-
sahärrast jutustava stendi lä-
histel leiti aga suvel rajameis-
ter Timo Kanguri sõnul karu 
pabulaid.

Mis pole ka ime, sest selle 
koha lähedal asub Karumän-
nik, kus ikka karusid liiku-
mas on nähtud. „Nüüd siis 
on teada, kes mustikad on 

ära söönud,“ lausus seepeale 
üks naine naljatades. Ja tões-
ti, selle koha peal oli sambla-
vaibal kulgeva raja ääres näha 
vaid üksikuid marju. Paarisaja 
meetri pärast sinetasid puh-
mad juba taas rikkalikult.

Retke käigus ületasid mat-
kalised Altja jõe, mõisaaegse 
metsasihi ja põlistalude aeg-
se kiviaia. Varsti pärast Esku 
kabeli juurde viiva metsaraja 
juurest Oandu poole pööra-
mist jõuti teistsugusele pin-
nasele, kus kõndida sai samb-
lale puistatud puiduhakkel. 
Selline pinnakate vetrus talla 
all mõnusalt. Juba üsna Oan-
du lähistel lookles rada meele-
olukalt kuuskede vahel.

Nii jõuti paari tunniga 
Oandu külastuskeskuse õuele, 
kus toimus matkaraja avami-
se tseremoonia. Jalutuskäigu 
kaasa teinud RMK juhatuse 
esimees Aigar Kallas avaldas 
heameelt, et raja avaläbimise-
le tuli nii palju inimesi. Kõne-
pidaja sõnul tuli tema osale-
ma selleks, et teada saada, kas 
on sellist metsajuttu, mida 
ta oma ametis veel kuulnud 
pole.

„Kuulsin selliseid 18 tükki,“ 
lausus Kallas, tekitades rah-
va seas heakskiitva ümina. 
Kallas soovitas matkalistel 
neid ja teisi jutte teistele edasi 
rääkida ja ikka loodusradade-
le tagasi tulla. „Võtke sõpru, 
sugulasi, tuttavaid ja ka täies-
ti võõraid inimesi kaasa, sest 
mets ootab kõiki,“ ütles RMK 
juht.

Seejärel istutasid Aigar Kal-
las ja rajameister Timo Kan-
gur Oandu külastuskeskuse 
õuele tamme, mis on kasvata-
tud Võrumaal kasvava kuulsa 
Tamme-Lauri tamme tõrust. 
Üks ema ütles seepeale oma 
lapsele: „Näed, see puu on 
sinu pikkune, vaatame, kumb 
kasvab kiiremini.“

Moonakülapidu pakkus 
osalemislusti

Õhtudžässil endises kalakombinaadi hoones astusid üles Sofi a Rubina ja Richard Malms-
teni trio.

kult sai aga kuulda Venemaa 
pianisti Vladimir Shafrano-
vi kontserti „Klaver põõsas“ 
ning peole pani punkti Sofia 
Rubina ja Rootsi pillimehe 
Richard Malmsteni koosluse 
esinemine endises kalakom-
binaadi külmhoones, mida 
nautisid kuulajaskonna kõr-
val silmnähtavalt ka esinejad 
ise.

„Selle üle on mul kui muu-
sikakorraldajal muidugi eriti 
hea meel, et mõlema džäss-
kontserdi – Moonaküla Muu-
sikaakadeemia aias toimunu 
ja Revin Arena õhtudžässi – 
vastu oli suur publikuhuvi. 
Aga kenasti võeti vastu ka 
päevaste kohalike muusikute 
etteasted,“ rõõmustas ürituse 
üks eestvedajaist Peep-Hans 
Pihlak.

Moonakülapeol võis tajuda, 
et osalemislusti jätkus nii kü-
lastajatele kui kaubitsejatele 
ja korraldajatele endile. Asja 
eestvedajad jäid pidupäevaga 
igati rahule.

„Kuna meil endal oli seda 
pidu korraldada tore ja tun-
dus, et ka pidulised, nii oma 
küla rahvas kui ka kaugemalt 
saabunud, seda päeva nauti-
sid, siis muidugi oleme rahul 
ja rõõmsad. See oligi eesmärk, 
et endil oleks tore Moonakü-
las elada ja külalistel põnev 
läbi astuda,“ võttis Pihlak fes-
tivali olemuse kokku.

Liisi Kanna

Kesk tänaval pakuti peamiselt Moonaküla kandi inimestega seotud moona ja muusikat. 
Fotod: Ivar Suut

Avati fantaasia-
küllane loodusrada

Jutustendide juures jätkus küsimusi-vastuseid kauemaks. Foto: Jaak Neljandik
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Oskusi saab täiendada tasuta 
rahvusvahelistel kursustel
COVID-19 kriisi mõjude leevendamiseks pakub veebipõhine 
platvorm Coursera võimalust tasuta õppida inglis- ja venekeel-
setel kursustel, mille lõpetajad saavad ka vastava tunnistuse iga 
kursuse läbimise kohta. Septembri lõpuni saavad Eestist kursus-
tele registreeruda kõik oma teadmisi uuendada soovivad inime-
sed. Eestist saab osaleda kuni 50 000 soovijat, kursusi saab tasuta 
läbida aasta lõpuni. „Töötajatele pakutav tasuta oskuste arenda-
mise programm on hea võimalus toetada majanduskriisist taas-
tumist. Kindlasti tasub kõigil, kelle inglise või vene keele oskus 
seda võimaldab, kasutada võimalust oma teadmisi täiendada, et 
olla tööturul edukam ja õppida midagi huvitavat ning silmaringi 
arendavat,“ leidis sotsiaalminister Tanel Kiik „Coursera platvor-
mil on üle 4000 kursuse maailma tippülikoolidelt ja ettevõtetelt, 
muuhulgas Yale, New York University, Google ja IBM,“ lisas 
minister Kiik.

Kursustele tuleb registreerida hiljemalt 28. septembriks ning 
seda saab teha haridusportaali kaudu.

Kuulutaja
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Lääne-Virumaa 
Allergia ja Astma Ühingu
Lääne-Virumaa Allergia ja Astma Ühingu 
infopäev 5. septembril kell 11 Villa Theresas
Kava:
10.30 tervituskohv
11.00–15.00 infopäev
1. Loeng: „Käe teraapia punktid läbi Hiina 
meditsiini“, lektor Anne Tipner-Torn
2. Informatiivne video vaatamine Eestis too-
detavatest SleepAngel filtriga vooditoode-
test, mis on vedelike, mustuse ja lõhnakind-
lad. Mõned näidised kohapeal tutvumiseks
3. Go Clean toodete presentatsioon. Võima-
lus tooteid kohapeal osta. Esitleb Veronika 
Talja
4. Arutelu
Kell 14.00–15.00 tervislik lõuna
Omaosalus 10 eurot palume tasuda 
Lääne-Virumaa Allergia ja Astma Ühingu 
arvele EE312200221061297770 (selgituseks 
5.09 – infopäev), kuni 3 septembrini
Info tel 53 429 043

Lääne-Virumaa 
Puuetega Inimeste Koda
2. september kell 9 juristi tasuta nõustamine 
(vajalik ette registreerida tel 60 151 22)
7. september kell 10 regionaalne infopäev 
vähenenud töövõimega inimestele, Targa 

maja konverentsiruumis nr 114 (vajalik ette 
registreerida tel 53 429 043)
Teemad:
1. Puude tuvastamine ja sotsiaalne rehabili-
tatsiooni teenus – Leila Lahtvee
2. Puuetega inimeste õigused ja mida nende-
ga saab peale hakata – Juta Saarevet, õigus-
kantsleri kantselei puuetega inimeste õiguste 
valdkonna juht
3. Töövõime hindamine ja puude tuvas-
tamine – Eesti Puuetega Inimeste Koja 
nõustamisteenuse vaade ja soovitused
10. september kell 13 Diabeedi seltsi info-
päev-koosolek, toimub Laada Cafes, Laa-
da tänav 10a. Palume teatada tulekust 4.  s
eptembriks, Helje tel 53 425 030
15. september kell 10 tuleb külla Tartu 
Puuetega Inimeste Koda
19. september kell 11 väljasõit Viljandisse 
(Viljandis on vaba aeg kuni etenduseni)
Kell 17 etendus: „Võrku püütud“. Pilet puu-
dega inimesele 9, pensionärile 14 ja tavapilet 
18 eurot. Omaosalus 5 eurot. Kohtade arv 
piiratud!
25. september kell 11 Targa maja val-
ges saalis konverents: „Kui pime aitab 
lombakat, saavad mõlemad edasi“ (vaja-
lik ette registreerida tel 53 429 043 või 
virukoda@virukoda.ee)
Info tel 53 429 043

Teisipäeva õhtul kell 22 
avati Rakvere Pauluse kiri-
ku (Võimla tn 1), tulevase 
Arvo Pärdi muusikamaja 
valgusinstallatsioon, hoo-
ne jääb valgustatuks kuni 
1. septembrini.

Maailmakuulus helilooja 
Arvo Pärt veetis Rakveres 
oma lapse- ja nooruspõlve 
ning just siin algasid tema 
muusikaõpingud. 2020. aasta 
on Rakvere linna aukodani-
ku Arvo Pärdi juubeliaasta. 
Maestrol täitub 11. septemb-
ril 85. eluaastat.

Rakvere linnapea Triin 
Vareki sõnul juhatab Arvo 
Pärdi muusikamaja valgus-
installatsioon sisse maestro 
juubelihooaja ja tähistab üht-
lasi Rakvere linna taotluse 

esitamist Riigikogu kultuu-
rikomisjonile toetada muu-
sikamaja ehitamist Kultuur-
kapitali vahenditest.

Sümbolite arhitekt Alar 
Kotli projekteeris 1935. 
aastal Pauluse koguduse-
le Eesti vabaduse kirikuna 
hoone, mille Rakvere linn 
soovib maestro austuseks 
rekonstrueerida ja osaliselt 
renoveerida.

„Arvo Pärdi muusikamaja 
on saanud südameasjaks pal-
judele nii Eestis kui ka välis-
maal. Läbi erinevate aastate 
on kõik linnavõimud tei-
nud tööd selle nimel, et see 
unistus teostuks. Arvo Pär-
di muusikamaja valmimine 
on Rakvere linna lähiaastate 
prioriteet,“ lausus Varek.

Linnapea sõnul on Rak-
vere jaoks tegemist ambit-
sioonika projektiga ja linna 
eelarve vahendeid arvestades 
otsib Rakvere linnavalitsus 
muusikamaja ehitamiseks 
aktiivselt lisarahastust.

Juulis avatud sihtotstarbe-
lisele annetuskontole saavad 
füüsilised ja juriidilised isi-
kud teha annetusi Arvo Pär-
di muusikamaja ehitamiseks. 
Annetuskonto eesmärk on 
koguda vajalik lisarahastus 
ehituse alustamiseks.

„Kogukonna toetus on 
meile väga oluline. Iga väike 
panus on suure väärtusega ja 
oleme selle eest tänulikud!“ 
sõnas Triin Varek.

Kuulutaja

29. augustil kell 20.30, mui-
nastulede ööl, korraldab 
Viru-Nigula kultuurikeskus 
Mereluulepeo Kunda rannas.

Eesti autorite mereteema-
lisi luuletusi loevad Doris 
Kareva, Andres Noormets, 
Reet Haug-Linna, Karl Ro-
bert Saaremäe, Kadri Kõu-
saar, Margus Saar, Anne 
Veesaar, Marek Sadam, Pi-
ret Kalda ja paljud teised ar-
mastatud näitlejad ning luu-
letajad. Ei puudu ka kapten 
Indrek Kivi ja mereteadlane 
Tarmo Soomere. Ürituse 
patroon on Kundast pärit 

näitleja Argo Aadli, peo la-
vastab Tiina Mälberg.

Elu on alguse saanud me-
rest. Evolutsiooni käigus 
oleme tulnud veest ja õppi-
nud maismaal elama. Samas 
pole mere kutse inimest ku-
nagi jätnud. Rannarahvana 
tõmbab meid, eestlasi, ikka 
ja jälle mere äärde, et oma 
mõtteid koondada, tugevust 
taastada. Eesti mereteemali-
sed luuletused kannavad en-
das meie igatsust vabaduse, 
armastuse, avastamata maa-
de ja varanduste järele.

Me ei tohi kunagi unus-

tada, et meri on alati vaba. 
Peame valmis olema, sest 
meri võib otsustada meile 
antud maa tagasi võtta. Meri 
on suur jõud, mis võiks ini-
mesele tema ajutisust ja väik-
sust meelde tuletada. Kui 
meie muutlikus ja rahmel-
davas elus on midagi püsiv, 
jääv, siis on see meri oma 
loksumise ja lainetusega.

Peo kunstnik on Krista 
Aren, valguskujundaja Märt 
Sell ja helikujundaja Meelis 
Meri.

Kuulutaja

Kunda rannas kõlab mereluule

Tulevane muusikamaja sai valgusinstallatsiooni
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Kõigepealt kõige põletavam 
küsimus – kui palju Eestis fil-
mitut filmi sisse on jäänud? 
Kas tasub kinno minna liht-
salt sellepärast, et näha tutta-
vaid kohti? Vastus sellele on, 
et väga palju on Eestis filmi-
tud osa sees. Ja kuigi Linna-
hallis tehtu on filmi sisu järgi 
Ukrainas toimunu, siis Tal-
linn laiutab linateoses päris 
ohtrasti, seda mainitakse kor-
duvalt ka peategelaste dialoo-
gides ja isegi jupike eesti keelt 
käib filmist läbi.

Need, kes Tallinna tea-
vad-tunnevad, näevad õige 
mitmeid erinevaid võtte-
paiku – Kumu, Pärnu maan-
tee, sadam, Linnahall… Võib 
öelda, et Tallinn on selles fil-
mis maailmalõpu tuiksoonel. 
Ei tea, kas ka mujal linnades 
pannakse filmile eelnema re-
žissööri pöördumine, kuid 

Tallinnas toimunud seansil 
oli filmi ees väike videojupi-
ke, kus Nolan ütles aitäh nei-
le, kes võtetel osalesid (käisin 
täiesti tavalisel seansil, mitte 
eriüritusel). See oli nunnu.

Linateos ise asetub No-
lani tööde seas kuskile kes-
kele, aga kõik tema filmid 
on sellised, mis väärivad 
vaatamist. Minu hinnangu 
skaalal on „Tenet“ igal juhul 
palju parem kui „Dunkirk“, 
aga jääb „Inceptionile“ ja 
„Interstellarile“ alla. Batma-
ni lugudega ma võrdlema ei 
hakkaks, need on veidi teisest 
ooperist.

Filmi esimesel vaatami-
sel võib tunduda, et mitte 
midagi ei saa aru, aga see on 
Nolani filmide puhul täiesti 
ootuspärane. Igal juhul saab 
ka see inimene, kes matsu ei 
jaga, oma märuliannuse kätte. 

Elu maailmalõpu tuiksoonel
Lõpuks ometi on kinodesse jõudnud kauaoodatud 
Christopher Nolani ulmemärul „Tenet“, mille võtted 
toimusid suure meediakära saatel ka Eestis ja mis 
tõenäoliselt siinkandis erilist reklaami ei vajagi, 
sest ilmselt on igal eestlasel vähemalt üks tuttav 
või tuttava tuttav, kes kuidagi selle filmi 
valmimisele kaasa aitas.

Margit Adorf 

Mida enam lõpu poole, seda 
rohkem selgust loosse tuleb 
ja eks osad kohad on ka ette-
aimatavad.

Loo põhiidee seisneb sel-
les, et kusagil tulevikus on 
avastatud meetod, kuidas 
mateeria „tagurpidi keerata“. 
See tähendab luua niisugused 
objektid, mis liiguvad meile 
tajutavas ajavoolus vastassuu-
nas. Sellelt tõstab saladuse-
loori juba filmi treiler.

Peategelaseks on Eestvõit-

leja ehk Protagonist John 
David Washingtoni rollis. Ta 
on algselt mingi eriüksuslane, 
kes justkui värvatakse mingi 
salajase ajasõja peatamise vas-
tu võitlevasse organisatsioo-
ni. „Justkui midagi nagu“ – 
täpselt selline tunne valdab 
vaatajat filmi alguses ja ma 
püüan seda mitte ära rikkuda.

Peategelase paariliseks on 
agent Neil Robert Pattinsoni 
kehastuses. Lisaks on heade 
tegelaste ansamblis kurja mil-

jardäri kannatav abikaasa Kat 
(Elizabeth Debicki). Pahala-
seks on relvaärikast Andrei 
Sator (Kenneth Branagh), kes 
ihaleb maailmalõppu järele.

Pealtnäha tundub kõik üsna 
tavalise jamesbondiliku loo 
moodi, kuid nii lihtne see 
asi siiski pole, et püüad pa-
halase kinni, peatad pommi 
taimeri ja kõik ongi korras. 
Tegelikult selle taimeri 
peatamisega kõik alles algab 
ja suur osa loost jääbki vaataja 

silme ette toomata. On juba 
igaühe enda asi, kas ja kui pal-
ju ta viitsib edasi mõelda.

Muuseas, sator ja tenet on 
kuulsa sõnamaagia ruudu sõ-
nad, mis ei olnud võõrad ka 
vanadele eestlastele. Kui loe-
te raamatut „Eesti loitsud“, 
saate teada, et eestlased ka-
sutasid satori-loitsu näiteks 
marutõve, ussihammustuste 
ja hambavalu vastu. Maa-
keeli nimetatakse neid ka 
roosisõnadeks.

Sator-vormel on inimeste 
seas ringelnud juba üle 2000 
aasta ja seda on üritatud lahti 
kodeerida erinevatel viisidel. 
„Teneti“ film pakub sellele 
uue, meelelahutusliku ver-
siooni. Kui soovite teneti-sa-
tori sõnade kohta rohkem 
teada saada, otsige üles 
raamatud maagia ajaloost, 
eesti keeleski on neid ilmu-
nud mitu (näiteks Leander 
Petzholdt „Maagia“, 2015).

Aga filmi tasub vaatama 
minna just kinno ja näha seda 
suurelt ekraanilt. Mida suu-
rem, seda uhkem. Nolani-fil-
mide fännid igal juhul peak-
sid rahule jääma küll, see on 
vägagi tema käekirjaga, kuid 
samas ei korda varasemaid 
kontseptsioone.

Kumu kunstimuuseumis fi lmitud stseen. Foto: pressimaterjalid
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

• 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

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

SUVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

KINNISVARA

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

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

• Müüa 2toaline korter Halja-
las Põllu tänaval. Korter asub 
II korrusel, on valgusküllane ja 
planeeringuga läbi maja. Hind 
25 000 €. Tel 5340 1555

• Müüa 2toaline rõduga korter 
Aseris, hind 4500 €. Tel 5632 7008

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

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

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

• Müüa 3toaline keskküttega 
korter Laekveres. Hind 1400 €. Tel 
5669 3339

• Müüa Kundas 3toaline reno-
veeritud rõduga korter, Koidu 87. 
Lisainfo tel 5684 3934

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

• Müüa maja Jõgeva lähedal. Tel 
5817 2199

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

• Põltsamaal müüa elamumaa, 
509 rm. Vesi, kanalisatsioon, elek-
ter piirdel. Tel 5669 8430

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

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

• Soovime osta 2-4toalist korterit 
Lääne-Virumaal. Soovitavalt ah-
juküttega, võib olla remonti vajav. 
Võib pakkuda ka väikest maja ning 
ridaelamut, kuhu oleks siiski või-
malik sisse kolida ehk mis poleks 
nn. ümber kukkumas. Tee oma 
pakkumine, arutame ja tuleme 
vaatama. Otsime järelmaksuvõi-
malusega, notariaalse lepinguga! 
Tel 5881 7143

• Naine 2 lapsega soovib osta 
Rakveresse 3toalise keskküttega 
korteri järelmaksuga kuna Rakve-
re väga meeldib ja tahaksime sinna 
elama asuda. Kui teil oleks midagi 
pakkuda, saab helistada või saata 
sõnumi telefonil 5323 2376

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

• Soovin osta korralikku garaaži 
kanaliga. Tel 558 9315

• Soovin osta garaaži Haljalas. Tel  
5855 8987

• Ostan garaaži Rakveres (tööstus-
vool, kanal). Tel 5358 4840 

VÕTAN ÜÜRILE

• Üürin soodsa hinnaga 1toalise 
ahjuküttega korteri. Tel 5903 5018

• Soovin üürida 1toalist kor-
terit vanemale inimesele. Hea 
kui osaliselt möbleeritud. Tel 
5615 9556

ANNAN ÜÜRILE

• 1-20 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Korralik ela-
mine. Tel 516 4685

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

• Anda üürile otse omanikult 2toa-
line ahjuküttega korter Kadilas. 
Tel 513 7633

• Üürile anda 2toaline (44 m2) 
korter. III korrusel, Rakvere kesk-
linnas, Laada tänaval. Helistada 
Virve, tel 5347 3267

• Anda üürile 2toaline korter 
renoveeritud majas Rakveres. Osa-
liselt möbleeritud. Tel 5333 2483

• Anda üürile 2toaline korter 
Rakvere kesklinnas. 2 tuba, köök 
ja pesuruum. Vesi sees, oma õue 
ala. Tel 554 5090

• Üürile anda 2toaline kõigi mu-
gavustega rõduga korter Rakvere 
kesklinnas. Korter on osaliselt 
sisustatud, päikesepoolne, otse 
omanikult. Tel 5386 1956

• Anda üürile otse omanikult 
mugavustega 2toaline korter (48 
m2) Rakvere kesklinnas, I korrusel. 
Toad eraldi, osaliselt möbleeritud. 
Tel 5565 3234

• Rakvere vanalinnas Pikk 17A 
anda üürile väga heas korras 2- 
ja 3toalised korterid, üüri hind 
alates 320 €/kuus + kommunaal-
maksud. Tel 502 9052

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

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi 2009. a 3.0 (171kW),-
diisel, nelikvedu. Auto on väga 
heas seisus. Korralikult hooldatud. 
Mingit remonti ega hooldust auto 
ei vaja. Autol 2 omanikku olnud. 
Õige läbisõit. Topelt võtmed. Kaa-
sa uued naastrehvid eraldi velg. Tel 
5330 3022

• Müüa Citroen C3 09/2008. a, 1.4i, 
54kW, bensiin, 5 ust, luukpära, 
hooldusraamat, konditsioneer, 
väike läbisõit, superökonoomne, 
soodsalt! Rakvere 5903 7780

• Müüa Fiat Stilo 09/2003. a, 1.6i, 
76kW, bensiin, 3 ust, helehall met, 
täiuslik hooldusraamat, sõitnud 
ainult 139tkm, korralik, kehtiv ül, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere 
5903 7780

• Müüa Ford Focus Chia 1.8TDCi 
03/2003. a, 74kW universaal, he-
lesinine metallik, hooldusraamat, 
konditsioneer, 4xel.aknad, hea 
varustus, puhas auto, korralik, 
soodsalt! Rakvere 5903 7780

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

• Müüa KIA Ceed TX 07/2007. 
a, 1.6i 84kW, turbodiisel, 5 ust, 
luukpära, kirsipunane met, täiuslik 
hooldusraamat, kliima, el.aknad, 
valuveljed, superökonoomne, 
soodsalt! Rakvere, 5903 7780

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

• Müüa Mazda 6, sedaan, 2004. 
a, mootor 2.3 (122 kW), ben-
siin, manuaal, kere rahuldav, 
kärukonks, läbisõit 260  000 
km, talve- ja suverehvid, ÜV ja 
kindlustus kehtivad kuni märts 
2021. Hind 1000 €. Asukoht 
Rakvere, lisainfo tel 5695 1512

• Müüa Opel Astra Comfort 
08/2003. a, 1.6i 62kW, hall metallik,, 
bensiin, sedaan, täiuslik hooldus-
raamat, konditsioneer, 1 omanik, 
väga korralik, soodsalt! Rakvere 
5903 7780

• Müüa 2000.a. Peugeot 406. Hind 
800 €. Tel 526 0132

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

• Müüa Škoda Fabia Elegance 
Combi 09/2010 1.6TDI 66kW must 
metallik, universaal, common-
rail turbodiisel, hooldusraamat, 
konditsioneer, väga heas korras, 
superökonoomne 4,2l/100 km 
kohta, kehtiv ül, soodsalt! Rakvere 
5903 7780

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

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

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

• Müüa Toyota Corolla Verso 
2008. a väljalase, diisel, 2.2, 
(100kW), hõbedane metal-
likvärv, kärukonks, garantiiga 
aku ja rehvid, suitsu- ja ava-
riivaba. Kõik toimib, istu sisse 
ja sõida! Järgmine ülevaatus 
04.2021. a. Hind 3500 €. Tel 
5198 4922, tom03@hot.ee

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

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

VARUOSAD

• Müüa 4 valuvelge koos su-
verehvidega. 5x95, siseava 57. 
Rehvi mustrisügavus 55 mm. 
Hind 75 €. Tel 5326 7156

• Müüa 4 valuvelge koos talve-
rehvidega. Siseava 57. 4x100. 
Hind 70 €. Tel 5326 7156

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

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

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

• Ostan Toyota/Mitsubishi/Maz-
da marki sõiduki. Seisukord ei 
oma tähtsust. Võib pakkuda nii 
sõiduautosid, maastureid kui ka 
kaubikuid. Saan vajadusel järgi 
tulla puksiiriga. Tel 5309 2650

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

• Ostan igas seisukorras sõidu-
keid. Võivad olla seisnud, remon-
tivajavad, avariilased, heas korras 
jne. Huvi pakuvad ka vene ma-
sinad. Romud kustutan registrist. 
Tel 5357 7108

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

• Ostan maasturi. Võib olla ka 
remonti vajav. Hind kuni 2000 €. 
Tel 5552 7229

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

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

VEOTEENUS JA RENT

 

• Kallurauto teenus  (kamaz 
55111). Tel 503 2269

• Metsaveoauto teenus. Tel 503 
2269

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

 

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

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

• Veoteenus kastiautoga. Vaja-
dusel kaasas kaks tublit abilist. 
Hinnad kokkuleppel! Tel 5604 0360
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KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Info tel 504 0118

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

KAEVETEENUSED

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

• Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
pinnase aukude puurimine. Tel 
5558 3686

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

KAEVE- JA 
PINNASETÖÖD, 
TREILERVEOD, 

TÕSTEVEOTEENUS. 
Tel 524 6521

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

• Reovee- ja fekaalivedu Hal-
jala, Tapa ja Kadrina vallas. 
Helista tel 5656 1515. Töötame 
ka nädalavahetusel.

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

• Lammutustööd koos sodi ära-
veoga. Tel 5380 0863

• Lammutustööd koos prahi 
äraveoga. Tel 5553 0770

• Teeme kõiki lammutustöid. 
Hinnad mõistlikud. Tel 5638 
8351

• Tänavakivi paigaldus, pan-
dused, murukivide rajamine, 
äärekivi paigaldus. Hinnad 
soodsad. Tel 5673 4632

• Terrasside-, varjualuste- ja 
kuuride ehitus. Tel 5553 0770

• Üldehitustööd. Tel 5380 0863

• Kõrvalhoonete ehitus, garaa-
žid, saunad, grillimajad, puukuu-
rid. Tel 5380 0863

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

• Treppide ja varikatuste ehitus. 
Tel 5380 0863

• Parkett- ja laudpõrandate lih-
vimine, lakkimine ja õlitamine. 
Terrasside ehitamine. Tel 5829 
2584

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

• Teostame ehitus- ja remonttöid 
nii eramutes kui korterites, soo-
justamine, voodrid jne. Santeh-
nilised tööd. Hinnad mõistlikud. 
Küsi lisa. Tel 5808 5965

• Septikute ja mahutite paigal-
dus, sise-, välis, vee- ja kanali-
satsioonitrasside ehitus. Hinnad 
sõbralikud. Tel 5808 5965

• Paigaldame erinevaid ma-
huteid ja septikuid. Kana-
lisatsiooni trasside ehitus. 
Veetrasside ehitus. Hinnapak-
kumised tasuta tel 5619 9994, 
ehitusabi24@online.ee

• Tänavakivide paigaldus ja 
müük, aedade ja terrasside 
ehitus, haljastus ja lammu-
tustööd. Tel 5894 0214, steven-
maan@online.ee

• Talumajade renoveerimine 
ja remont. Info 5633 1530

• Korterite, vannitubade re-
mont. Tel 5553 0770

• Valmistan uksi ja aknaid. Tel 
5349 6065

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

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

• Maalritööd, siseviimistlus, 
aknapalede ja uksepõskede 
viimistlus, tapeetimine, värvi-
mine. Hinnad kokkuleppel. Tel 
5343 2458

• Salvkaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5840 0240

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

• Vannitubade, korterite re-
mont. Torutööd ja elektri-
tööd. Info 5633 1530

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

• Teeme korteritele ja vannitu-
badele remonti. Tehtud töödele 
garantii. Tel 518 7979

• Teostan  santehnilisi  töid 
Lääne-Virumaal. Üldehitus, sise-
viimistlus, hoone vundamentide 
rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: 
Initex@hotmail.com

• Teostan maalri ja siseviimist-
lustöid, vannitubade remont 
ja plaatimine. Tel 5684 3839, 
https://www.facebook.com/Si-
seviimistlus-481333308740539/

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

• 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

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

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

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

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

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Korstnapühkimis- ja pottsepa-
teenus. Tel 522 1165

• 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 
505 2465

• Elektritööd. Tel 5677 4999

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult, boilerite puhastus ja 
remont. Tel 5890 2983

SANTEHNILISED TÖÖD
Sise-, välis-, vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 
ehitus. 

Biopuhastite, septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

• küttetorustiku paigaldus, küt-
tesüsteemid

• tarbeveetorustiku paigaldus/
hooldus, torutööd

• lekete likvideerimine 24 h

• ummistuste likvideerimine 
24 h

• mahutite ja septikute müük 
ja paigaldus

• boilerite paigaldus/hooldus

• radiaatorite paigaldus/hool-
dus

• keevitustööd, keevitamine

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

• õhksoojuspumba paigaldus/
hooldus/müük

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

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

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

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717
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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

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

324 4103, 5662 1147, 
www.eridus.ee

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
(ka ummistuste 

avamine, boilerite 
pesu jms.)

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

KATUS PARIMA HINNAGA!
RAKVERE, 

RÄGAVARE TEE 48. 
TEL 5346 8877

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

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

• üldehitus, ehitustööd, ehitus-
remonttööd

• terrasside ehitus
• piirdeaedade ehitus, piir-

deaiad
• kuuride ehitus, kõrvalhoone-

te ehitus
• eramaja ehitus
• prügimajade ehitus, prügi-

majad
• tänavakivi paigaldus, kõnni-

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

justamine, soojustustööd
• lammutustööd
• soodapritsitööd
• survepesutööd
• niitmistööd

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

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

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

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine

VÄLIKÄIMLATE 
RENT 

Sevrik OÜ
517 6299

OSUTAME 
MURUNIITMIS  JA 
TRIMMERDAMIS 

TEENUST. 
TEL 505 2239

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MASSÖÖR 
Rita tel 528 3149

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a 

Avatud  E-R 9-19
 L 9-15

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

MUUD TEENUSED

 

• Tutvu meie kvaliteetsete puhas-
tusseadmetega enda kodus tasu-
ta. Meie esindajad väga toredad ja 
abivalmis. www.spmarketing.ee. 
Tel 56467038 Siim 

• Hooldan teie eakat tema enda 
kodus. Kõik toimingud ja tasu 
kokkuleppel. Olen avatud vas-
tama kõikidele küsimustele. Tel 
5680 7730

• Elektrigeneraatori teenus 
(20kW). Tel 503 2269

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

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

• Teen KÜ keldrite puhas-
tustöid, samas puhastan 
puukuurid, garaažid. Hinnad 
mõistlikud. Tel 5638 8351

• Calidum OÜ müüb ja paigaldab 
keskkütte süsteeme, pelletika-
minaid, korstnahülsse ja soo-
juspumpasid. www.calidum.ee. 
Tel 5818 0046

• Viin ära teie vanaraua. Tel 
5675 6622

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

• Osutame muruniitmis- ja 
trimmerdamis teenust. Tel 505 
2239

• Võsa lõikamine ja muru trim-
merdamine. Tel 5670 9080

• Osutame muruniitmis- ja trim-
merdamis teenust. Tel 5394 2650

•  Pööningute ja keldrite pu-
hastus, samas ka prahi ära 
vedu. Tel 5553 0770

• Puhastame hauakivid ja ääri-
sed samblast. Ehitame uued või 
korrastame vanad hauapiirded. 
Vahetame liiva. Hauakividel 
värskendame tekstid värviga. 
Istutame lilled, süütame küün-
la. Pügame muru ja hekki. Ära 
valuta kauem südant, võta kohe 
ühendust tel 5592 3491, hauaplat-
sihooldus@muhkel.ee

• Koristan ära teie vanaraua. Tel 
5672 7600

• Hauaplatside ehitus ja-püsi-
hooldus. Hauakivide puhastami-
ne. Tel 526 0804

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

• Soojuspumpade müük , 
paigaldus, hooldus, remont. 
Õhksoojuspumba siseosa kee-
miline puhastus. Uued õhksoo-
juspumbad al 395 €. Õhk-vesi 
soojuspumpade müük, paigal-
dus (Daikin, Thermia, Nibe). 
VIRU SOOJUSPUMBAD OÜ. 
Tel 5656 4857

• KALEVBAND, tantsumuusika 
igale eale! Tel 518 5318

• Tantsumuusika ühemehebän-
dilt. Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Felix Duo koronaeri. Tel 5559 
3419

• Tantsumuusika KVBÄND. Tel 
521 1269

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

• Jooksev raamatupidamine 
ettevõtetele, maksudeklarat-
sioonid, palgaarvestus. Majan-
dusaasta aruanded. Kontakt : 
raamatupidamine@avitex.ee või 
tel 5301 6084

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

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektroonikat. 
Asume Rakvere, Ed. Vilde 14/1. 
Helista juba täna tel 551 2053 või 
tule läbi. Vaata ka www.hss.ee

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5616 5761

• Müüa vähekasutatud 19-25 
hobujõudu ja 105-130 cm lõi-
kelaiusega murutraktorid. Tel 
5366 7217

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

• Müüa jalutamiseks mõeldud 
4-rattaline tugiraam „Behrend“. 
Tel 5590 3361

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

• Müüa mullafrees, kalastus-
tarbed, puit aiamööbel 4 too-
li+ laud. Madrats mäluvahuga, 
mahlaaurutaja, lõunaserviis 
12- inimesele, kapsariiv, kaalud 
150 kg ja 5 kg, fotoaparaat Z3, 
köögivalamu, veinipudelid 25-30 
L. Tel 553 4244

• Müüa kalmistupinke. Tel 
5590 7361

• Müüa keraamiline elektripliit 
Hansa FCCI66366055 ja õhu-
puhasti Cata V-600 INOX/B. Tel 
5558 9080

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

• Müüa Tula Free To Grow beebi 
kandekott. 3 erinevat regulee-
ritavat suurust : vastsündinud 
lapsele, imikule ja väikelapsele. 
Paar korda kasutatud. Hind 100 €. 
Tel 5687 6068
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Osta e-poest www.torujyri.ee
või tule poodi Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres või Jõhvis

Tel 510  6247, info@torujyri.ee

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

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

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

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

Motopood

HINNAD ALL.
ATV ja - (KROSSIKAD 125CC 

soodushind 575 €)

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

• Müüa saunakeriseid. Tel 5380 
0863

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 tarbeklaasi tooteid: vaa-
sid, klaasid, pitsid jne. Pakkuda 
võib kõike. Tel 507 9984

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

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

• Ostan Norma/Salvo ja teisi 
NSVL aegseid mänguautosid 
ning vanu 1970–1990. a valmis-
tatud Vene 1/43 mudelauto-
sid. Tel 529 1288

• Ostan nõukaaegseid raadioteh-
nika ja Estonia Stereo komplekte, 
võib pakkuda ka eraldi kõlareid. 
Tel 5616 5761

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

• Ostan garaaži töölaua kruustan-
gid, võib pakkuda ka koos töölaua-
ga. Tel 507 9984

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

• Ostan roostevabast õlleankru. 
Tel 5672 7175

• Ostan ENSV aegseid märke/mär-
gikogu ja autasusid. Tel 510 7541

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

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

• Ostan nõukaaegse vahvliküpseta-
ja, Vana Toomase lambi, vanu tas-
ku- ja käekelli ja muud kila-kola. 
Esemed võivad vajada parandamist. 
Paku julgesti! Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 
5555 5527

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

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Puude lõhkumine halumasi-
naga. Töötab ka elektrita. Hind 
kokkuleppel. Tel 520 9147

• Müüa küttepuid. Toores lepp 
- hind alates 40 €/rm, kuiv lepp 
- hind alates 55 €/rm, saadaval 
ka sangleppa ja kaske. Puu-
lõhkumisteenus halumasinal 
- hind alates 8 €/rm. Puud on 
laotud 5 m3 alustele, võimalu-
sel saab ka väiksemale alusele. 
Puu pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. Transport hin-
nas. Tel 5347 7664, Erko, Kohala 
küla, Lääne-Virumaa

• Müüa kütte-ja kaminapuid, 
erinevad pikkused ja puuliigid, 
kohaletoomisega. Tel 5385 4412

• Müüa poolkuiva ja kuiva halli lep-
pa koos transpordiga. Tel 513 7659

• Müüa 30 ja 40 cm küttepuid. Tel 
514 1338

• Müüme igas mõõdus kvaliteet-
seid küttepuid. Helista ja küsi 
pakkumist. Broneerime ka telli-
musi järgmiseks kevadeks/suveks. 
Hall lepp, sanglepp, haab, kask. 
Tel 5559 0853, Lääne-Virumaa 
Väike-Maarja vald, HaluProff  OÜ

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

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

• Müüa erinevas mõõdus kuivi 
küttepuid, lepp 30 cm, 38 cm, 
43 cm - kask 40-45 cm. Puid on 
võimalik saada katusega kon-
teineris ja lahtiselt ning lisaks 
40 L võrkottides. Lisaks pakume 
laialdases valikus PUITBRI-
KETTI (ümarad, kandilised, 
heledat, tumedat ja termotöö-
deldud). Kõiki võimalike graa-
nuleid nagu näiteks PREMIUM 
PELLETIT 6/8 MM. Pakume ka 
katlamajadele suurtes BIGBAG 
kottides erinevaid sorte KIVI-
SÜSI. Sõltumata kogusest on 
transport TASUTA. Tel 5390 
0545, soojus24@online.ee

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

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

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 
5012 905

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

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. 
Tel 5074 553

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

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

• Müüa saetud, lõhutud kütte-
puud. Kuivad ja toored. Tel 5192 
4320

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

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

EHITUS

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

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

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

• Müüa killustiku erinevad 
fraktsioonid, freesasfalti, 
graniitsõelmeid, ehitusliiva, 
täiteliiva, haljastusmulda. 
Suuremate koguste tellimisel 
koostame hinnapakkumise. 
Asume Rakveres. Tel 5463 8919

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

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

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

lauad)

METS

• Saemeeste brigaad teostab raie-
teenust ja võsalõikust. Puhasta-
me kraavid ja teeservad võsast ja 
suurtest puudest. Tel 506 0777, 
info@timberwise.ee

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

 Ostame  Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee
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HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HINNAD RAKVERE TURUL 27. AUGUSTIL 2020 
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI
Värske  kartul kg 0,80 1,50
Till kg 10,00 12,00
Roheline sibul kg 5,00 7,00
Petersell kg 8,00
Värske küüslauk  kg 8,00 12,00
Tomat kg 3,00 3,50
Väike kurk kg 1,50 2,00
Värske hapukurk kg 6,00
Värske kapsas kg 0,80 1,00
Porgand kg 1,50 2,00
Kaalikas kg 1,50 2,00
Punapeet kg 1,50 2,00
Aeduba kg 3,00 4,00
Põlduba kg 2,50
Mugulsibul kg 2,00 3,00
Suvikõrvits kg 0,50 1,00
Karusmari liiter 2,00 3,00
Astelpaju (oksaga) kg 7,00 8,00
Õunad (Läti) kg 2,50
Maasikad ( Läti) kg 6,00
Vaarikad kg 15,00
Pohlad liiter 4,00 5,00
Mustikad liiter 4,00
Kultuurmustikad (Poola) kg 8,00
Kukeseened kg 6,00 7,00
Mesi 700g purk 6,00

Müügil kaunid sügislilled (astrid, krüsanteemid) 
ja lillekimbud!

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

www.kuulutaja.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa taliküüslauku (sort Lju-
baša), hind 7 €/kg. Kontakt 5398 
5448

• Müüa musta pässikut, punet, 
punaseid sõstraid. Tel 5398 1891

• Turba allapanuga hobusesõn-
nik, asendamatu soojuse hoidja 
kasvuhoones, sobib hästi ka lil-
lede-puude-põõsaste istutamisel 
väetiseks ja aiamaale rammuks. 
80 L = 5 €. Koju toomise võimalus 
Rakveres. Tel 5557 2217

• Müüa hobusesõnnikut. Peenes-
tatud ja pakendatud. Kohaletoo-
misega. Tel 520 1570

• Kungla talu müüb varast kartulit 
Viviana. Tel 514 1338. Vedu

LOOMAD

• Kelle kass Vinnis? Noor 
isane, kastreeritud, kuid kiipi-
mata. Tel 5362 4143

• Müüa EHF tõugu lehmmullikas. 
Tel 5452 2922

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

• Ära anda kassipojad. Tel 5398 
1891

VANAVARA

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

• Ostan antiik ja vanemaid ese-
meid. Pakkuda võib kõike. Tel 
5616 5761

• Ostan vanemaid seisma jäänud 
esemeid. Vanast naelast kuni 
mööblini. Tel 507 9984

• Maksujõuline kollektsionäär 
ostab kallilt vanu (enne 1950. a) 
postkaarte, fotosid, albumeid, 
koos fotodega, markidega ümbrik-
ke. Ka kollektsioonidena. Teemad 
– linnavaated, pulmad, matused, 
inimesed, pühadekaardid, sõja-
väelased jm. Täiskirjutused hinda 
maha ei võta. AITA TALLETADA 
AJALUGU! Tel 5857 3749

• Ostan NSVL fotoaparaate, ob-
jektiive, binokleid, vahvliküpse-
tajaid. Tel 5853 2215

• Ostan kokku nõukogude 
aegset elektroonikat. Ost-
silloskoobid, sagedusmõõtu-
rid, generaatorid, voltmeetrid, 
raadiojaamad, raadiosaatjad, 
arvutid, trükkplaadid, raadio-
side komponendid, KM-kon-
densaatorid, isekirjutajad. Kõik 
nõukogude elektroonika. Helis-
tage 08-22.30. Tel 511 1203

• Müüa antiik ja nõukaaegseid 
asju. Tel 518 7402

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

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

TEATED

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

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres, Laada 14. Müügil suur 
valik kvaliteetseid dressipükse, 
leidub ka suuri numbreid

Kasutatud riiete äri 
Vilde 6A

Avatud E, T, K, R 9-15, 
N 9-17

Kingsepp Vilde 6A
Avatud: E, T, K, R 

9-15, N 9-17 
Tel 551 5680

TUTVUS

• Soovin leida Rakverest või Lää-
ne-Virumaalt meestantsupart-
nerit vanuses 53-60. Tel 5193 5006

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

• Virumaa mees 60. a, elan maal, 
soov leida ellu saledama poolset 
naisterahvast, kellele meeldiks 
ka maal. Tel 5809 4634 

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

 PAKUN TÖÖD

• Soovin leida head hooldajat 
83-aastasele ja gastrostoomiga 
naisterahvale Rakvere linnas, öö-
päevaringselt ja vahetustega. Tel 
553 5575 või 528 8693

• Vajatakse haljastus töölist (niit-
mine ja trimmerdamine). Tel 
5333 7410

• Pakun tööd tänavakivide pai-
galdajale, vajalik iseseisev tööko-
gemus. Tel 5394 6666

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

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

• Pakume Ida-Soomes tööd jäät-
mekäitlusvaldkonnas põlluma-
janduslike kilejäätmete sortee-
rijale. Töö on füüsiline ja eeldab 
valmisolekut teha füüsilist tööd. 
Täpsem info tel 5629 8044 ja 
http://www.aravu.ee

• Ettevõte otsib kogemustega 
tänavakivide paigaldajaid. Tel 
5347 7840

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

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

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

• Vajan veterani keldri ehitusele. 
Tel 5689 3372

• Otsin krohvijat, maja fassaad. 
Tel 502 9312

• Otsime poolhaagis kallurile 
juhti. Otsime Eesti-Rootsi-Eesti 
liinile juhti. Tel 501 0433

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

• SOL Baltics OÜ ootab oma 
kollektiivi päevase tööajaga pu-
hastusteenindajat kauplusesse 
Kadrinas. Tööaeg 8 tundi päevas 
graafiku alusel, kell 07.00 kuni 
15.00. Tunnitasu 4 € (bruto) + 
sõidukompensatsioon. Kandidee-
rimiseks helista meile 674 7399 või 
võta ühendust otse töödejuhataja 
Anuga tel 5868 0138. Või täida 
palun ankeet kodulehel www.sol.
ee/vabadtookohad/

• 29.08 laupäeval pakkuda tööd 
puudeveo näol Haljalas (4 €/h). 
Tel 502 5069

OTSIB KOPAJUHTI, 
VAJALIK C-KATEGOORIA

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

OTSIB KOPAJUHTI

 OTSIN TÖÖD

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

• Ehitusmees (kogemustega) 
otsib tööd. Vahendid ja autoga. 
Tel 5390 3810

• Otsin tööd lapsehoidjana ala-
tes septembrist lapsele vanuses 
1-7 aastat, Rakveres. Läbitud 
lapsehoidja- ja esmaabikoo-
litus, olemas töökogemus. Tel 
5199 8222, Liivi

Mälestame 
armsat naabrinaist 
LIIDIA LUIKE

ja avaldame kaastunnet 
pojale perega. 

Tamara ja Aivi 

Südamlik kaastunne 
Tamarale, Irinale ja Jurile 

peredega 
kalli mehe, isa ja vanaisa 

ALEKSEI KONDRAŠOV
lahkumise puhul. 

Õde Nadja, 
Jaan perega

Seiskus süda, vaikis valu, 
taevastelt vaid rahu palu… 

Siiras kaastunne 
Anneli Lillepärgale 

kalli
VANAEMA 

kaotuse puhul. 

OG Elektra AS 
ostu-müügi osakond
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E lektrilevi initsiatiivil 
ja toel valmis mahu-
kas ajalooraamat, kus 

esmakordselt keskendutakse 
elektri ülekande- ja jaotus-
võrkude tekkele ning arengu-
le Eestis.

Tallinna Tehnikaülikooli 
(TalTech) kauaaegse õppe-
jõu ja energiateaduskonna 
endise dekaani Tiit Metusala 
eestvedamisel ning 14 põhi-
autori kaasamisel sündinud 
raamat viib lugeja värvikale 
teekonnale elektri kasutuse-
levõtu esimestest katsetustest 
19. sajandi lõpul kuni täna-
päeva eripalgelise energee-
tikamaailmani välja. Väärib 
esile tõstmist, et raamatus on 
palju esmakordselt publitsee-
ritavat pildimaterjali elektri-
võrkudest meie ümber nii, 
linnaruumis kui maal, alates 
eelmise sajandi algusest kuni 
tänapäevani välja.

„Kui 18. sajandil elektrit kui 
nähtust esimest korda uuri-
ma hakati, ei osatud aimatagi, 
kui olulist rolli elekter meie 
elus täna kandma hakkab. 
Erinevaid piirkondi, linnu 

Täna 831 aastat tagasi, 28. 
augustil 1189. aastal algas 
Kolmanda ristisõja käigus 
Akko linna ja kindluse piira-
mine, mis jäi kestma ligi ka-
heks aastaks.

Allan Espenberg

Teatavasti oli ainsaks ristisõ-
jaks, mis lõppes eurooplas-
te suure triumfiga, Esimene 
ristisõda aastatel 1096–1099. 
Kõik järgmised ristisõjad 
enam sellist edu kaasa ei too-
nud. Esimesest ristiretkest 
polnud möödunud veel sajan-
ditki, kui eurooplaste vallutu-
sed Palestiinas pöörati prakti-
liselt pea peale.

12. sajandi viimasel kol-
mandikul kerkis muhameed-
laste etteotsa kurdi päritolu 
andekas ja võimekas väe-
juht Ṣalāḥ ad-Dīn Yūsuf ibn 
Ayyūbi ehk Saladin (1137 või 
1138–1193), kellest sai Aiju-
biidide dünastia rajaja ning 
Egiptuse esimene sultan ja 
Süüria sultan. Oma võimu 
tipul kuulusid tema sultanaa-
ti Egiptus, Süüria, Mesopo-
taamia, Al-Ḩijāz (kaasaegse 
Saudi Araabia lääneosa), Jee-
men, Põhja-Aafrika mõned 
piirkonnad.

Kolmas ristisõda (1189–
1192) oli suunatud eeskätt 
Saladini ohjeldamiseks ja selle 
käigus püüdsid Euroopa tol-
lased võimsamad valitsejad – 
Inglismaa kuningas Richard 
I Lõvisüda (1157–1199), 
Prantsusmaa kuningas Phi-
lippe II ehk Philippe Auguste 

(1165–1223), Austria hertsog 
Leopold V (1157–1194) ja 
Saksa-Rooma keiser Fried-
rich I Barbarossa (ca 1122–
1190) vallutada Saladinilt 
tagasi Palestiina territooriu-
me. Eurooplased olidki sõja 
alguses üsna edukad ja suut-
sid mitu tugipunkti tagasi 
vallutada.

Piiratud 
lugematuid kordi
Kolmanda ristiretke üks suu-
remaid, kauasemaid ja ka 
verisemaid vastasseise leidis 
aset Akko kindluse all, kus 
tegelikult otsustati ristisõja 
saatus. Kindluse piiramine 
kestis ligi kaks aastat ja selle 
lõpptulemust ei otsustanud 
inimesed.

Akko oli keskajal üks tu-
gevamaid linnu ja kindlusi 
Vahemere idarannikul Lähis-
Idas, mis praegu kuulub Ga-
lilea piirkonda Iisraelis. See 
on üks vanemaid linnu seal 
regioonis ja üks vanemaid 
pidevalt asustatud paiku maa-
ilmas. Akko vanalinn on kan-
tud UNESCO maailmapäran-
di nimistusse.

Oma eksisteerimise enam 
kui 4000 aasta jooksul on 
kindlusest üle käinud hulga-
liselt lahinguid ja kümneid 
kordi on seda piiratud. Tõe-
lise kuulsuse saavutas Akko 
ristisõdade ajastul. Vahetult 
pärast Esimest ristisõda suu-
tis Jeruusalemma kuningas 
Balduin I linna 1104. aas-
tal ristisõdijatele vallutada, 
misjärel sellest sai piirkonna 
tähtsaim sadam ja ristisõdija-

Esitleti ajalooraamatut „Eesti elektrivõrkude ajalugu“

Raamatu põhiautorid (vasakult) Raivo Rebane, Tiit Metusala, Jako Kotkas. Foto: Karl-Erik Kumm / Elektrilevi

1189: linna aitasid vallutada mesilased

Akko oli keskajal üks tugevamaid linnu ja kindlusi Vahemere idarannikul Lähis-Idas, mis praegu kuulub 
Galilea piirkonda Iisraelis. Foto: www.google.ee/maps kuvatõmmis

te suurim kindlus Pühal maal.

Kahekordne 
piiramisrõngas
1187. aastal said muhameed-
lased Saladini juhtimisel stra-
teegilise Akko linna enda kät-
te praktiliselt ilma lahinguta, 
kuid võidurõõmu ei saadud 
tunda kuigi kaua.

Juba 28. augustil 1189. aas-
tal lähenesid ristisõdijad Je-
ruusalemma kuninga Guy 
de Lusignani (1129–1194) 
juhtimisel ootamatult Akko 
kindlusele. Kuninga armeed 
oli tugevdatud Pisa Vabariigi 
mere- ja maavägedega. Kuna 
muhameedlaste garnison oli 
eurooplaste väest kaks korda 
suurem, siis üllatusrünnakust 
asja ei saanud. Ristisõdijad 
panid oma laagri linna juur-
de püsti ja valmistusid pika-
ajaliseks piiramiseks.

Kui Saladin sai ristisõdijate 

jõudmisest Akko alla teada, 
siis ründas ta 15. septembril 
nende laagrit, et olukord kii-
resti enda kasuks lahendada. 
Samal ajal tulid ka kindluses 
baseerunud väed Akkost välja 
ja ründasid samuti euroop-
lasi. Tõsise vaeva ja suurte 
kaotustega õnnestus risti-
sõdijatel Saladini rünnak siis-
ki tagasi lüüa. Nüüd oli selge, 
et võitlus tuleb pingeline ja 
võib kesta väga kaua.

Akko piiramine oli risti-
sõdade ajaloos üsna omapä-
rane ja ainulaadne, sest Akko 
piiramisrõngasse võtnud 
ristisõdijad olid omakorda 
ümber piiratud Saladini väge-
de poolt. Tegemist oli kahe-
kordse piiramisrõngaga.

Mesilased tegid töö ära
Hakkas tunduma, et pä-
rast enam kui aastast status 
quo’d on Saladini võima-

lused linn lõplikult enda 
kätte haarata suuremad 
kui kunagi varem. Kuid 
siis toimus pööre ja risti-
sõdijate piiramine hakkas 
mõnevõrra paremini ede-
nema, sest Jeruusalemma 
kuningale Guy de Lusigna-
nile tulid appi inglaste kunin-
gas Richard I ja prantslaste 
Philippe II.

Üsna peatselt oskasid eu-
rooplased aga kindluse kaits-
jaid kõige ebameeldivamal 
kombel üllatada. 11. juulil 
1191. aastal asusid ristisõdijad 
viskemasinatega taas heitma 
kindlusesse kive, kuid see-
kord lendasid koos kividega 
müüride taha ka mesitarud – 
suured savipotid, mis olid täi-
detud mesilassülemitega.

Mesitarud kukkusid Akko 
kaitsjate sekka ja purunedes 
pääsesid sealt välja terved 
parved tigedaid putukaid, 
kes asusid läheduses olevaid 
inimesi armutult nõelama. 
Hirmunud türklased jooksid 
erinevates suundades laiali, 
maruvihased mesilased jä-
rel. Vaid mõne minuti jook-
sul halvasid mitmesaja savi-
poti asukad praktiliselt kogu 
garnisoni, mistõttu kaitsjad 
polnud suutelised müüriauke 
enam lappima ega isegi ele-
mentaarset vastupanu vaen-
lasele osutama.

Seejärel ronisid ristisõdijad 
kiirustamata linnamüüridele, 
loobudes isegi tormijooksust 
ja kartmata mingit vastu-
panu. Nad ei peljanud ka 
omaenda sõjakavaluse taga-
järgi, sest raudrüüdes sõdu-

ritele ei kujutanud mesilased 
erilist ohtu.

12. juulil alistus Akko kind-
luse garnison täies koosseisus 
ristisõdijatele, kes sisenesid 
linna ja võtsid kõik sealsed 
sõdurid vangi. Guy de Lusig-
nani järel Jeruusalemma ku-
ningaks saanud Corrado del 
Monferrato (ca 1145–1192) 
tõmbas lehvima nii Jeruusa-
lemma kuningriigi kui Prant-
susmaa, Inglismaa ja Austria 
riigilipud.

Oletatakse, et mesitaru-
de paiskamine kindlusesse 
oli Inglise kuninga Richardi 
idee, kes oli taolisest meeto-
dist lugenud mingilt iidselt 
papüüruserullist. Üleüldse 
paistis Richard keskaja va-
litseja kohta silma kadestus-
väärse fantaasia ja leidlikku-
sega. Seetõttu arvatakse, et 
just Richard suutis leida ka 
nipi Akko vallutamatu kind-
luse alistamiseks.

Võit Akko all oli ristisõ-
dijaile suureks triumfiks, 
Saladinile aga traagiliseks 
kaotuseks, sest ta oli loot-
nud lõpu teha ristisõdijate 
kuningriigile.

Akko piiramine nõudis 
kokku tuhandeid inimelu-
sid ja hukkunute hulgas oli 
ka palju kõrgeid tegelasi: üks 
kuninganna, kuus peapiis-
koppi ja patriarhi, 12 piis-
koppi, 40 hertsogit ja krahvi, 
umbes 500 kõrget aadlikku. 
Seejuures ei langenud paljud 
neist üldsegi mitte lahingus, 
vaid surid hoopis haigustesse 
ja ebasanitaarsete tingimuste 
tõttu.

ja asulaid ühendavat elektri-
võrku hakati Eestis järk-
järgult rajama alates 1923. 
aastast, kui valmisid Ellamaa 

ja Ulila ülemaa elektrijaamad. 
Seda loetakse tervet riiki kat-
va elektrivõrgu alguseks ning 
aastal 2023 möödub sellest 

sada aastat,“ kirjutab raamatu 
eessõnas Elektrilevi juhatuse 
esimees Jaanus Tiisvend.

Tiit Metusala meenutas, et 

esmased sõnad, mis tähen-
dasid eesti keeles tänapäe-
vast elektrivoolu, olid välgu-
jõgi või välkuv jõgi. Selliseid 
ülestähendusi võib leida kir-
janiku Friedrich Kreutzwaldi 
teostest. „1855. aastal valmis 
Peterburi ja Tallinna vahe-
line telegraafiliin. Inimesed 
silmasid esimest korda posti-
de ja traatide kombinatsioo-
ni. See käivitas mõtte: „Kas 
ka elektrit saaks samamoodi 
edasi kanda?“ Ja nii see edu-
lugu alguse sai. Raamat on 
suurel määral Eesti elektri-
võrkudest, elektriliinidest ja 
alajaamadest. Põhitähelepanu 
on raual ja tänapäevase elekt-
rivõrgu kujunemise vaates 
märgilistel sündmustel,“ kir-
jeldas ta.

Raamatu ideest teostuse-
ni kulus kaks ja pool aastat. 
Põhiautorite ringi kuulusid 
lisaks Tiit Metusalale, Raivo 
Rebane, Jako Kotkas, Ants 
Adamberg, Ülo Mee, Tõnu 
Müürsepp, Rein Pehka, Too-
mas Sannikas, Ilse Vihman, 
Lembit Vali, Kaupo Kuur-
berg, Rein Annik, Ahti Puur, 

Jaanus Tiisvend. Inimesi, kes 
väiksema panusega kaasa ai-
tasid, oli üle poolesaja.

„Erinevalt välismaistest raa-
matutest viib see raamat meid 
paikadesse, mida me energee-
tikutena oleme ise projektee-
rinud, ehitanud või külasta-
nud. See raamat on ekskur-
sioon energeetikaobjektidele, 
mida me põgusalt tunneme, 
aga nüüd, tänu raamatule, 
saame nende kohta rohkem 
teada ning ehk ka tuleviku 
jaoks ühtteist õppida. Teie 
ees on uus Eesti energeetika 
ajaloo õpik,“ sõnas tunnusta-
valt TalTechi elektroenergee-
tika ja mehhatroonika insti-
tuudi direktor, professor Ivo 
Palu.

Algselt pidi ajalooraama-
tu esitlus toimuma märtsis, 
aga COVID-19 viiruse levi-
kuga kaasnenud eriolukorra 
kehtestamine lükkas piduli-
ku sündmuse edasi. Nüüd sai 
esitlus korraldatud ning peat-
selt jõuab see ka raamatupoo-
dide lettidele.

Kuulutaja
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www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoes on laias valikus
värsket eestimaist sealiha,

uute maitsetega grilltooteid

Uuenenud Vaala keskuse
lihapood taas avatud

Kampaania sealiha 3,99 €/kg
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-18, L-P 10-15

TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 9-14

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

Tapal:
Avatud E-R 9-17, L 9-13

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Krown korrosioonikaitse keskus

Rakveres, Kreutzwaldi 22a. Tel 5817 7000.

Iga täistöötlusega anname kaasa kingituseks

Nasioli autoklaaside nanokaitse, mis tagab

enneolematu nähtavuse vihmas ja lörtsis

HOIA OMA AUTOT!

www.krown.ee
Ventilatsioonisüsteemide

projekteerimine, paigaldus,
hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

NORAX KOOLITUSKESKUS

Info ja registreerimine tel 32 25 060, Rohuaia 6, Rakvere või
info@noraxkoolitus.ee; www.noraxkoolitus.ee

Autokool
E-autokool

Veoautojuhi täienduskoolitus
Inglise keele algkursus

Komplekteerime sügiseks võõrkeele gruppe

– 9. september (K, N kell 16.00-18.15)
– Alustada saab igal ajal

– 19.-27.september (L, P kell 9.00)
(O-tase) – 14. september-9. november

(E, K kell 17.30-19.45)
(inglise-, vene- ja soome k)

Anda üürile II – korrusel 4 tööruumi, koridorsüsteem.

Tule küsi, võrdle, vali!

Põhjakeskuses on nüüd

Neid vahendab

Tel:
Meie koduleht:

5813 6560, 5551 1763
www.nbkm.ee

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

A, A1, A2, AM, BE, C, CE koolitusega võib
alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis

B-kat 02.09 ja 14.09
B-kat e-õpe 03.09 ja 24.09

Esmaabi koolitus 04.09 ja 18.09
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!

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

•

•

PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID

PROFESSIONAALNE
PAIGALDUS

Rakvere, Võidu 27. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

•
algab 17.09.2020 kell 10.00

•
algab 19.09.2020 kell 10.00

• algab 7.09.2020 kell 18.00
• algab 22.09.2020 kell 18.00

• sõiduki rent eksamiks

Veoauto- ja bussijuhi kiirendatud ametikoolitus

Veoauto- ja bussijuhi täienduskoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus
T-kategooria koolitus

T-kategooria

(140h)

(35h)

(traktor)
(traktor)
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