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Mida soovida ja soovitada uueks õppeaastaks?  
Koostööd, usaldust, huvi, hoolimist

Piret Tislar,
Porkuni Kooli 

direktor: 

On olnud palju ootamatuid ja väljakut-
seid pakkuv aasta. Viirus on tekitanud 
omajagu segadust, aga andnud meile ka 
väärtusliku õppetunni – me oleme üks 
osake suurest ja kõigi meie panus on 
ülioluline.

Ma soovin, et sel aastal kuulaksime 
rohkem, kui räägime.

Ja kui räägime, siis mõistaksime üks-
teist. 

Ma soovin, et kõigepealt mõtleksi-
me, mida me ise teha saame ja näeksime 
enam lahendusi kui probleeme.

Kui me kõik rõõmustame vähemalt 
ühte inimest päevas, siis saame kokku 
väga palju head.

Nii jaksame igast keerulisest olukor-
rast targema ja tugevamana välja tulla. 

Hoolivat õppeaastat!

Annela Floren ja Mare Paloots,
Rakvere Reaalgümnaasiumi 

sotsiaalpedagoogid:

Kõige alus on koostöö. Ja koostööle viib 
avatus. Kui me suhtleme omavahel, siis 
on lootust jõuda ka lahendusteni. 

Palju räägitakse ja kirjutatakse sellest, 
et koolis ei märgata muresid ja prob-

leeme. Kindlasti kõike ei märgatagi. Ja 
jõuame jälle koostööni. Kus viga näed 
laita, seal tule ja aita. Jagatud mure on 
pool muret. Samasisulisi ütlusi võib leida 
veel ja veel...

Püüamegi rohkem neid mõtteteri jär-
gida. Nii kodus kui koolis. Ja ärme unus-
ta, et jagatud rõõm on poole suurem. 

Soovimegi kogu kooliperele: õpilaste-
le, nende vanematele ja kolleegidele jät-
kuvalt valmisolekut koostööks, avatust 
ning märkamist. 

Vilja Messer, 
Rakvere linnavalitsuse 

hariduse 
peaspetsialist:

Minu sõnum on üks: usaldage üksteist! 
Iga vanem peaks oma last usaldama ja 
toetama, ka lapse kontrollimine peaks 
käima läbi usalduse filtri.

Sama peaks toimima ka õpilase-õpeta-
ja suhtes: õpetaja toetab ja usaldab õpi-
last, et igal koolilapsel säiliks koolirõõm.

Lapsel on kergem, kui ta näeb, et 
tema vastas on täiskasvanud partnerid, 
kelle jaoks ta on oluline. Ja laps oma-
korda peab usaldama täiskasvanuid ja 
lähtuma sellest, millist nõu talle antak-
se. Näiteks toon liikluseeskirja: kui kõik 
on kokku leppinud, et punase tulega 
üle tee ei lähe, siis ei tehta seda ka siis, 
kui ühtegi täiskasvanut ei ole lähedu-

ses ja isegi, kui ühtegi autot parajasti ei 
tule.

Sven Hõbemägi
Lääne-Viru 

Omavalitsuste Liidu 
tegevdirektor:

Head õpilased. Teadmiste omandamine 
ja valikute tegemine elus on kestev ja 
järjepidev protsess. Heas koostöös kooli, 
õpetajate ja lapsevanematega saame ai-
data teil neid valikuid teha. Soovin teile, 
head õpilased, tahtmist kuulata ja vaada-
ta, märgata teisi õpilasi enda ümber, et 
vajadusel neid aidata. Soovin, et lisaks 
oluliste teadmiste omandamisele saaksi-
te palju uusi ja põnevaid tutvusi. Julgege 
alati õpetajalt küsida, sest pole olemas 
rumalaid küsimusi.

Head õpetajad. Teile on pandud väga 
oluline ülesanne, millega te suurepära-
selt ka hakkama saate ehk meie 
noorte ettevalmistamine eelseisvaks 
eluks. Tänu teile saame me öelda, et 
Lääne-Virumaal antav haridus on kvali-
teetne, konkurentsivõimeline, inno-
vatiivne ja huvitav. Aitäh teile!

Haridusvaldkonnale tervikuna soovin, 
et iga lasteaed ja kool oleks ka toetav ja 
sõbralik ning koht, kuhu nii õpetaja, kui 
ka õpilane tahab igal hommikul taas ta-
gasi tulla.

Head õpetajad, õpilased, lapsevanemad

V õib öelda, et elame uuel ajastul. 
Ajal, mil meie elu ja elukorraldust 
dikteerib COVID-19. Kui veel 

aasta tagasi valitses teadmatus, milliseks 
kujuneb kooliskäimine ja olukord kogu 
maailmas, siis nüüd oleme üksjagu koge-
numad ja teadlikumad. Aasta piirangu-
tega on olnud väljakutseks meile kõigile. 
Kohanemine elektrooniliste vahendite-
ga, tehnilised tõrked seadmete kasutami-
sel, vanemate laste kooliskäimise piira-
mine ja noorematel võimaldamine ning 
hüpped uutele piirangutele ja tagasi on 
olnud proovikiviks lastele, lapsevane-
matele, aga ka õpetajatele ja kogu kooli-
personalile. 

Osade jaoks oli kohanemine ja uue 
olukorraga harjumine lihtsam ning teis-

tel keerulisem. Sõltuvalt erialast, aine 
iseloomust, aga ka isiklikest eelistustest 
ja harjumustest, sotsialiseeritusest ja 
isiksuse omadustest. Lastevanematel ka 
oma põhitöö olemusest ja võimalustest 
ning pere dünaamikast ja kõikide pere-
liikmete vajadustest sõltuvalt. Üha enam 
sai aga selgeks, kui hea oli elu enne ko-
roona tulekut ning kui priviligeeritud 
me enne seda olime. 

Me kõik loodame, et see aeg tuleb ta-
gasi ning saame taas elada piirangute-
vabalt. Vähemasti niipalju, kui see on 
meie võimuses. Et ei sulgetaks kooli-
uksi ja klassiruume, ei piirataks rühma-
treeningute võimalusi ega keelataks te-
gevusi, millega harjunud oleme. Meie 
võimuses ei ole küll palju, kuid saame 

järgida elementaarseid nõuandeid: pes-
ta pidevalt käsi, hoida piisavat distantsi 
üksteisega, pöörata tähelepanu oma ter-
visenäitajatele ning suunitleda ka teisi 
endid kontrollima vähimagi kahtluse või 
sümptomite esinemise korral. Kui me 
kõik seda teeme, oleme juba üsna palju 
ära teinud nii kooli kui ühiskonna jaoks.

Hoiame endid ja üksteist, et tavapära-
ne koolielu saaks jätkuda!

Head kooliaasta algust!

Einar Vallbaum

VIROL esimees
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Tuleviku unistuste Rakvere

Triin Varek

S ellel sügisel, 17. oktoobril 
toimuvad kohalike oma-
valitsuste valimised ja vali-

miskampaaniad on võtmas hoogu. 
Neli aastat on möödunud kiires-
ti ning Rakvere linnas on selle aja 
jooksul toimunud märkimisväärne 
areng, mis on paljude erinevate ini-
meste tubli töö ning hea koostöö 
tulemus. Keskerakond on Rakveres 
kuulunud koalitsiooni 2017. aastast 
ning läbi selle saanud aktiivselt kaa-
sa rääkida linna arendustegevustes, 
panustada arenguprotsessidesse 
ning täitnud oma valimislubadusi. 
Ka 2021. aasta valimistele läheme 
vastu linlaste heaolu ja linna aren-
gut toetavate ettepanekute ja tugeva 
meeskonnaga, kes soovivad kodu-
linna arengule hoogu anda. 

Tunnen heameelt, et mitmed 
suurinvesteeringud on valmis saa-
nud. Need on näiteks Tervisekes-
kus, Vallimäe vabaõhukeskus, re-

konstrueeritud Pikk tänav ning 
kergliiklusteed Vaala- ja Põhja-
keskuse suunal. Töö- ja tehnoloo-
giakeskuse ehitus põhikooliõpilas-
tele ja liikluskorralduse muudatused 
Vabaduse tänava ringteel on veel 
käimas ja püsivad graafikus. Re-
konstrueeritud on Sotsiaalkeskuse 
ruumid ja Rakvere Gümnaasiumi 
Vabaduse tn hoone õpetajate maja 
osa, kuhu ehitati juurde lisaklassi-
ruume. 

Tänu riigipoolsetele toetustele 
teede ehituseks on korda saanud 
mitmed tänavad ning linn on teinud 
märkimisväärseid investeeringuid 
spordi ja hariduse valdkonnas. Re-
monditud on Rahu Halli duširuu-
mid, uuendatud Spordikeskuse saa-
livalgustus, helitehnika, põranda-
kate ning muruväljaku kastmissüs-
teem. Koolidele on sõlmitud kolme-
aastane liisinguleping IT- vahendite 
uuendamiseks ning teostatud kooli-
mööbli hange.

Sotsiaalvaldkonnas oleme olnud 
hinnatud partnerid erinevates pro-
jektides ning tänu projektirahastus-
tele on Rakveres oluliselt paranenud 
erinevate teenuste kättesaadavus (sh 
dementsete eakate päevahoid) ja on 
tõstetud hooldajatoetusi. 

Valmis on saanud esimene koer-
te jalutusväljak. Palju kasutajaid on 
leidnud linnametsa loodud ketta-
golfiraja ning välijõulinnakud.

Järgneval neljal aastal ootab Rak-
veret ees ka väljakuterohke aeg: 
jalgpalli kuppelhalli ehitus, Arvo 
Pärdi muusikamaja rajamine, hari-
dusasutuste hoonete korrastamine, 
noortekeskusele uute tegevusruu-
mide leidmine, maadlussaali rajami-
ne jpm. 

Kuigi Rakveres on juba praegu 
hea elada, tuleb siiski luua võimalu-
si elamumajanduse elavdamiseks, et 
noored pered, kes soovivad soetada 
oma kodu või krundi majaehituseks, 
saaksid selle võimaluse. Tuleb teha 
koostööd ettevõtjatega, et toetada 
ettevõtluskeskkonna ja tööstus-
parkide arengut. Tuleb jätkata vähe-
kindlustatud lastega perede toeta-
mist omavalitsuse poolt, et laiapõh-
jaline huviharidus ja huvitegevus 
oleksid kättesaadavad kõigile linna 
lastele, olenemata nende pere fi-
nantsvõimekusest. See kõik on õige 
käik ja Keskerakonnal plaanis.

Eestis, sh Rakveres, on tugispet-
sialistide puudus ja ka õpetajas-
kond vananeb. Et Rakvere oleks 
atraktiivne uutele spetsialistidele 
tööle- ja elama asumiseks, soovi-
me luua eluasemetoetuse süstee-
mi esimeseks tööaastaks. Sotsiaal-
kaitse tugevdamiseks on oluline 
tõsta toetusi peredele, st tõstame 
ranitsatoetuse 1. klassi mineva-
le lapsele 150 euroni ja sünnitoe-
tuse 500 euroni. Soovime jätkata 

linna lastele tasuta hommiku-
söögiga lasteaias ja -hoius ning või-
maldada tasuta hommikupuder koo-
lides. Kuna ka laps vajab oma iga-
päevatööst puhkust ja on oluline, et 
ta saab suvel olla koos perega, maal 
vanaema-vanaisa juures, puhata, siis 
teeme ettepaneku vabastada pered 
suvel üheks kuuks lasteaia koha-
maksust, kui laps lasteaias ei käi.

Keskerakond Rakveres peab väga 
oluliseks, et roheline mõtteviis 
jõuaks iga inimeseni ning plaanib 
selleks läbi viia erinevaid infopäevi 
linlastele, korteriühistutele ja amet-
nikele. Koostada kliima- ja ener-
giakava, luua rohkem niidutaimes-
tikualasid ökoloogiliste süsteemide 
toetuseks ja leida võimalus korter-
elamute inimestele kogukonnaae-
dade loomiseks. Väga oluline on ka 
tõsta elanikkonna valmisolekut krii-
sides toimetulekuks ja jätkata oma-
valitsuse toetust projektis „Kodud 
tuleohutuks“. 

Tänavate ja teede rekonstrueeri-
mine on iseenesest mõistetav ning 
kindlasti tuleb arendada raudteejaa-
ma piirkonda. Linn peab pöörama 
rohkem tähelepanu kõigi kõrvaltä-
navate korrashoiule. Tuleb luua ka 
uusi spordi- ja mänguväljakuid igas-
se linnaossa ning jätkata olemasole-
vate väikelaste mänguväljakute re-
konstrueerimist. Et Rakveres oleks 
veel põnevam koos perega aega vee-

ta, täiustame talispordi nautimise 
alasid uute kelgunõlvadega, loome 
pump-track ala ja minigolfiväljaku.

Keskerakond soovib, et Rakveres 
tunneksid igas vanuses elanikud, et 
nende huvidega arvestatakse ning 
nad on hoitud ja toetatud. Linnat-
ransport peab olema tasuta alates 
juba 65. eluaastast. Noortekeskusele 
leiame oma tegevusteks tänapäe-
vased ruumid ja kindlasti toetab ka 
mobiilse noorsootööbussi olemas-
olu liikumist sinna, kus noored on.

Keskerakond Rakveres toetab lä-
bipaistvat linnajuhtimist ja kogu-
konna ühendamist, plaanib raken-
dada kaasava eelarve põhimõtteid. 
Kestlik Rakvere, see on elukesk-
kond, kus tahame nii meie kui taha-
vad meie lapsed ja lapselapsed hästi 
ja kestlikult elada, sest Rakveres on 
selleks ambitsiooni ja võimalusi.

Mul on suur rõõm, et Keskera-
konna Rakvere linna valimisnime-
kirjast leiab uusi inimesi, kes on 
oma valdkonnas tugevad spetsialis-
tid ja valmis oma häid mõtteid mitte 
ainult jagama, vaid ka ellu kutsuma.

Need on mõtted, kuidas tuleviku 
Rakveres elu edendada. Loodan, et 
need leiavad Teie poolt heakskiitu ja 
toetate valimispäeval Keskerakonna 
kandidaate oma häälega. Teie toetu-
sel ja koos loome homse, unistuste 
Rakvere.

See on õige käik!

Sel kooliaastal on eesmärk hoida õppeasutused avatuna
„Tahame või ei, uus õppeaasta tuleb 
COVIDi-näoline,“ tõdes Rakvere 
ametikoolis peetud Lääne-Virumaa 
hariduspäeval haridus- ja teadusmi-
nisteeriumi keskhariduse osakonna 
juhataja Ruth Opmann. „Tänavu tee-
me aga kõik teisiti: hoiame koolid 
avatuna, kontaktõppes. Seda saab 
aga siis, kui kõik meetmed kasutu-
sele võtta.“

Katrin Uuspõld

Nendeks meetmeteks on haigus-
tunnustega koju jäämine, vaktsi-
neerimine, hajutamine, testimine, 
ruumide ventileerimine, kätepesu 
ja desinfitseerimine, maskide kand-
mine. Oluline on ka regionaalne 
lähenemine ehk kui koolis on hai-
gestumine suur, saab kool koostöös 
terviseameti regionaalosakonnaga 
otsustada mõne klassi või kooli-
astme saata ajutiselt distantsõppele.

1. septembrist hakkab koolides 
kehtima ka lihtsustatud karantiini 
kord. „Kui õpetaja või õpilane on 
vaktsineeritud, siis lähikontaktse-
na karantiini jääma ei pea,“ selgitas 
Ruth Opmann. Tema sõnul on nä-
dala alguse seisuga vaktsineeritud 
80 protsenti kõigist Eesti haridus-
asutuste töötajatest, Lääne-Virumaa 
koolinoortest on saanud ühe doosi 
vaktsiini 41 protsenti ja kaks doosi 
14,7 protsenti.

„Alaealise vaktsineerimine ja tes-
timine on vanema nõusolekul ning 
koolid saavad vastavad vormid,“ 
täpsustas Opmann. Üldharidus- ja 
kutsekoolides hakkavad korraldama 

vaktsineerimist kooliõed, kes saavad 
õiguse lisaks õpilastele vaktsinee-
rida personali ja vajadusel ka teisi 
kogukonnaliikmeid.

Õpetajad, kes ei ole vaktsinee-
ritud, peavad tegema kord näda-
las antigeenitesti, mille annab riik. 
Vaktsineerimata õpilaste testimi-
seks lähikontaktsuse puhul eraldab 
ministeerium koolipidajatele testide 
soetamiseks rahalise toetuse.

Opmann selgitas, et kui lähikon-
takt nakatunuga peaks aset leidma 

koolis, siis 12-18aastased õpilased 
teevad kooliõe juures kiirtesti ja 
kui see on negatiivne, tehakse 72 
tunni pärast PCR test. „Need, kes 
ei taha testida, jäävad tavapärasesse 
karantiini,“ lisas ta. „Alla 12aastased 
ei jää karantiini, neid ei testita ega 
vaktsineerita.“

Opmann rõhutas, et algaval õppe-
aastal püütakse koolielus tegutseda 
nö mullipõhiselt ehk üks klass toi-
metab koos ja teiste klassidega puu-
tutakse võimalikult vähe kokku.

„Prioriteet on hoida kontaktõpet, 
kool ei ole kohustatud eraldi juhen-
dama neid õpilasi, kes on karantii-
nis, küll on ootus, et leitakse või-
malus neid õpilasi aidata,“ märkis 
Opmann.

Oluliseks peetakse ka vaimse-
le tervisele tähelepanu juhtimist, 
üheks uueks võimaluseks alga-
val õppeaastal on nõuandeliin 
1226, kus esmaspäevast reedeni kl 
16–20 vastavad koolipsühholoo-
gi kutsetunnistusega kogemustega 
psühholoogid. 

Avaaktused peetakse 
võimalusel õues
Rakvere gümnaasium plaanib täna-
vu esimese klassi õpilastele pidada 
kolm aktust: igale klassile koos abi-
turientidega eraldi. „Need aktused 
on plaanitud pidada aulas, teistele 
klassidele on aktus õues, aga kui ilm 
ei luba, on selle asemel klassijuha-
tajatund oma klassis,“ rääkis Rak-
vere gümnaasiumi direktor Riina 
Veidenbaum.

Tema jaoks on oluline selle õppe-
aasta põhisõnum: õppijad on koolis, 
õppetöö toimub koolimajas. „Need 
kaks õppeaastat eraldi perioodidega, 
kus on kodus õpitud, on oma mõju 
avaldanud. Nüüd on eesmärk olla 
koolis,“ rääkis Veidenbaum. „Teist-
pidi, isegi kui COVIDit ei oleks, siis 
haiged oleks ikkagi kodus ja haige-
na ei õpi ega tee tööd. Ehk kes jääb 
haigeks, jääb koju, saab terveks ja 
tuleb kooli. Täna kõik lähikontakt-
sed ei pea jääma koolist koju ja see 
annab võimaluse õppida. Kui mõni 

õpilane peab lähikontaktsena jääma 
koju, siis oleme paindlikud ja vaata-
me vastavalt olukorrale.“

Kunda Ühisgümnaasiumi direk-
tor Kristi Aron ütles, et nende koo-
lipere aktus peetakse kooli ees ro-
healal. Haridus- ja teadusministee-
riumi juhiseid kooliaastaks pidas ta 
mõistlikuks, kuid mullide põhimõt-
te rakendamine on tema hinnangul 
võrdlemisi keeruline, sest on kokku-
puutepunkte kasvõi sel moel, et ühe 
pere lapsed käivad erinevates klassi-
des. „Uuelt õppeaastalt sooviks kõi-
ge enam, et see võiks olla heas mõt-
tes rutiinne,“ kostis Aron. 

Tudu Põhikooli jaoks algab see 
õppeaasta mitmel moel teisti: koo-
li direktorina alustab tööd seni-
ne õpetaja Eve Liiv ning esimesse 
klassi ei astu ükski õpilane. „Koolis 
alustavad uut õppeaastat kokku ka-
heksa last – teises, kolmandas ja nel-
jandas klassis,“ märkis Liiv. „Kuna 
oleme väike kool, siis ei ole meil 
keeruline juhiseid täita. Tegutseme 
koos lasteaiaga, aga saame ka koo-
li- ja lasteaialapsed kenasti lahus 
hoitud.“

Tavapäraselt on 1. septembri 
aktus olnud Tudus kooli- ja laste-
aialastel koos. „Tänavune aktus on 
teises vormis, sest esimest klassi ei 
tule, pigem on lühem tervitus. Ilu-
sa ilmaga teeme kooliaias väikese 
kokkusaamise, hajutamine ei ole 
meie jaoks probleem,“ selgitas Liiv. 
„Uue õppeaasta jooksul loodan ava-
tud koostööd, et oleks koolirõõmu 
ja et oleks töine kooliaasta ning 
saaks distantsõpet vältida.“

Martin Müller (vasakul) ja Asso Int olid üllatusesinejateks sel esmaspäeval Rakvere Ametikoolis peetud 
Lääne-Virumaa hariduspäeval. Foto: VIROL
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NORAX
KOOLITUSKESKUS

Info ja registreerimine
tel 32 25 060, 55 670 834

Rohuaia 6, Rakvere või
info@noraxkoolitus.ee
www.noraxkoolitus.ee

VEOAUTOJUHI
TÄIENDUSKOOLITUS
(35 ak/t) 11. september

kell 9.00 (L,P)

LILLESEADE algkursus
(0 tase) 14. september

kell 18.15 (kord kuus)

B-KAT AUTOKOOL
13. september

kell 16.00 - 18.00 (E,N)

E- AUTOKOOL (teooria.ee)
alustada saab igal ajal

SOOME KEEL edasijõudnutele
B1 (36 ak/t) 13. september

kell 17.30 - 19.45 (E,K)

INGLISE KEEL edasijõudnutele
B1 (II etapp, 36 ak/t)

15. september
kell 17.30 - 19.45 (E,K)

RAAMATUPIDAJA algkursus
(0 tase, 40 ak/t)

september - oktoober
kell 17.30 - 19.45 (E,K)

* Kursuste eest saab tasuda osadena!

INGLISE KEELE algkursus
(0 tase, 50 ak/t)

september - oktoober

S bralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!õ
Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

RAKVERES B-kat 10.09 ja 21.09
TAAS KONTAKTLOENGUD.NB!

B-kat e-õpe 09.09 ja 30.09
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 10.09 ja 24.09
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

Rakvere, V idu 27.õ Info ja registreerimine
tel. 5152340 v i tarmo@e-autokool.eeõ

www.e-autokool.ee

• Veoauto- ja bussijuhi (140h) kiirendatud ametikoolitus
algab 07.10.2021 kell 10.00

• Veoauto- ja bussijuhi (35h) täienduskoolitus
algab 18.09.2021 kell 10.00

• algab 13.09.2021 kell 18.00C- ja CE-kategooria koolitus
• algab 07.09.2021 kell 18.00T-kategooria (traktor) koolitus
• algab 06.10.2021 kell 18.00D-kategooria (buss) koolitus

CV palume saata
kaido@reinpaul.ee,
info tel 5593 3899.

Pakume tööd
PUIDUHAKKURI
OPERAATORILE

Vajalik C-kat juhiluba.
Kasuks tuleb töökogemus

metsatõstukiga.
Väljaõpe kohapeal.

Töö vahetustega:
6 tööl, 6 vaba.

www.reinpaul.ee

Baltic Log Cabins OÜ pakub tööd

TOOTMISTÖÖLISTELE
Ettevõte tegeleb freespruss aiamajade tootmisega.

Töö erinevatel puidutöötlemisseadmetel,

pakkimisliinidel ja uste-akende komplekteerimises.

Töö sobib nii meestele kui naistele.

Ettevõte pakub:
• täistööaega ühes vahetuses E-R 8:00-17:00

• väljaõpet kohapeal

• kaasaegset töökeskkonda

• toredat kollektiivi ja ühisüritusi

Kandidaadilt ootame:
• täpsust ja ausust

• kohusetundlikkust ja püsivust

• head füüsilist vormi

• valmidust meeskonnatööks

Info tel: 32 42 426
E-post: office@balticlogcabins.net

Puidutööstuse tee Ebavere küla

Väike-Maarja vald 46209

Võimalus on siin:
reklaam@kuulutaja.ee
32 25 093
reklaam@kuulutaja.ee
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Tootmis- ja
eluhoonete

ehitus

Võtab tööle oskustega

EHITUSTÖÖLISI

Helistada 5091 299, 5788 0780
või tulla Rakvere, Narva tn 42

Konkurentsivõimeline palk!

Võtame oma meeskonda tööle

VIILUTAJA-
VAAKUMPAKENDAJA

Võtame oma meeskonda tööle

ANDMESISESTAJA-
VAAKUMPAKENDAJA

Tööaeg: Täistööaeg, graafiku alusel

Eelduseks on hea arvu�

kasutamise ja ees� keele oskus

Töökoht: Tobia külas, Rakvere vald, Lääne- Virumaa
Saada oma CV assistent2.personal@ogelektra.ee või läbi CV keskuse.

Tööaeg: E-R (40h nädalas)

Oled sobiv meeskonnaliige kui:
- Oled füüsiliselt vastupidav ja

hea pingetaluvusega

- Oled kohustundlik, aus ja

korrektne

www.grossitoidukaubad.ee

www.grossitoidukaubad.ee

Võtame oma meeskonda tööle

• PAKKIJA • PAGARI
• KONDIITRI

• TRANSPORTTÖÖLISE-
KOMPLEKTEERIJA

Pakume Sulle:
tööalast väljaõpet, kindlat töötasu, tasuta transporti
Rakvere-Tobia-Rakvere

Oled sobiv meeskonnaliige kui: Sa oled füüsiliselt
vastupidav ja hea pingetaluvusega

Tööle asumine: esimesel võimalusel

Töökoht asub: Tobia küla, Rakvere vald,
Lääne-Virumaa

Töö on vahetustega graafiku alusel

Soovid meie meeskonnaga liituda? Saada enda CV
e-posti aadressile assistent.personal@ogelektra.ee või kandideeri
CV keskuse kaudu: www.cvkeskus.ee

OTSIME

KOHILA

TRANSPORTTÖÖLIST
TEENINDAJAT

Liitu meie meeskonnaga kui oled:
- abivalmis ja täpne
- kohusetundlik
- hea suhtleja.

Pakume kindlat töötasu, boonussüsteemi
ja väljaõpet ning vahetustega tööd.

Saada oma CV assistent.personal@ogelektra.ee
või kandideeri läbi CV keskuse.

OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
info@ogelektra.ee, www.grossitoidukaubad.ee

kauplusesse

Lisainfo telefonil: +372 5329 2522

Töökoht asub: Viljandi mnt 13a, Kohila

Tööle asumise aeg: koheselt

särasilmset ja kohusetundlikku

(kassapidaja, saalitöötaja)

Info ja registreerimine tasuta koolitustele
(+372) 329 5035,e-post: koolitus@rak.ee

Lisainfo www.rak.ee

Teenindusalane inglise keel
13.09 - 26.10.2021 / 60 t, E;T; N kell 16.00 - 18.15
Peolaua katmine selvelauast banketini, lihtsam
alkoholivaba kokteiliõpe
05.10 - 28.10.2021 / 40 t,T ja N kell 16.00 - 20.00
Poolautomaatkeevitaja algkoolitus
04.10 - 15.10.2021 / 60 t, E T K N R kell 15.30 - 20.15
TIG keevitaja algkoolitus
08.11 - 19.11.2021 / 60 t, E T K N R kell 15.30 - 20.15
Omahinna arvutamine MS Exceli abil transpordi, laonduse
ja tootmise hinnakujundamisel
13.09 - 18.10.2021 / 30 t, E  kell 16.00-20.00
Logistikateenuste ostmine
05.10 - 26.10.2021 / 28 t,T ja N kell 16.00 - 19.00
Kontoritarkvara algkursus (MS Excel ja MS Word)
13.09 - 13.12.2021 / 80 t, E ja N kell 16.00 - 18.15
Digioskuste algtaseme koolitus
13.09 - 06.12.2021 / 50 t, E ja N  kell 18.30 - 20.00
Suhtlemis-ja  koostööoskused
15.09 - 04.11.2021 / 40 t, 1 kord nädalas kell 15.30 - 19.15
Karjääripööre-teadlik enesejuhtimine
08.11 - 13.12.2021 / 30 t, 1 kord nädalas kell 15.30 - 19.15
Reklaammaterjali kujundamine disainiprogrammis
Canva / 30 t
Kodulehe loomine ja haldamine Wordpressiga / 40 t

Tööalased koolitused täiskasvanutele 2021

OTSIME

JÄRVA-JAANI

Liitu meie meeskonnaga kui oled:
- abivalmis ja täpne
- kohusetundlik
- hea suhtleja.

Pakume kindlat töötasu, boonussüsteemi
ja väljaõpet ning vahetustega tööd.

Saada oma CV assistent2.personal@ogelektra.ee
või kandideeri läbi CV keskuse.

OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
info@ogelektra.ee, www.grossitoidukaubad.ee

kauplusesse

Lisainfo telefonil: +372 5919 8142

Töökoht asub: Lai 23, Järva-Jaani, Järvamaa

Tööle asumise aeg: koheselt

särasilmset ja kohusetundlikku

TRANSPORTTÖÖLIST

OTSIME

EVE

VAHETUSVANEMAT
TEENINDAJAT

Liitu meie meeskonnaga kui oled:
- abivalmis ja täpne
- kohusetundlik
- hea suhtleja.

Pakume kindlat töötasu, boonussüsteemi
ja väljaõpet ning vahetustega tööd.

Saada oma CV assistent2.personal@ogelektra.ee
või kandideeri läbi CV keskuse.

OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
info@ogelektra.ee, www.grossitoidukaubad.ee

kauplusesse

Lisainfo telefonil: +372 5911 6474

Töökoht asub: Sõpruse 5, Vinni alevik, Lääne-Virumaa

Tööle asumise aeg: koheselt

särasilmset ja kohusetundlikku

(Vinni alevikus)
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Muusik avas Rakveres restorani
Augusti alguses tegi muusik Andrus Bonzo Albrecht aastatepikkuse unistu-
se teoks ning avas kodulinnas Rakveres oma söögikoha Bonzai, kus valmis-
tab Jaapani ja Korea köögi roogasid.

Katrin Uuspõld

Juhtus nii, et asjaolude kokkulange-
misel avanesid Bonzai uksed päeval, 

mil tema peremees sai 48-aastaseks. 
„Kuna plaanisime augustis avada ja 

2. august oli esmaspäev, siis miks 
mitte esmaspäevast alustada. Üht-
lasi oli see ka mu sünnipäev. Ja ilus 
kingitus endale, jääb hästi meelde,“ 
tõdes Andrus Bonzo Albrecht. 

Kümnekonna aasta eest tärkas te-
mas huvi Aasia ja eriti Jaapani köögi 
vastu, algul tegi neid roogasid perele 
ja hiljem liikus koos perega festivali-
del juba oma rändrestoga. 

Aga mõte paiksest restoranist 
küpses edasi. Ta hoidis silma peal 
Rakvere kinnisvaraturul, kuid so-
bilikku pinda ei leidunud. „Igaühel 
olid mõned puududused. Aga siin 
oli kõik valmis ja näeme palju või-
malusi,“ ütles ta.

Nimelt on Niine tänaval söögi-
koht (rakverlastele tuntud endise 
Nurga äri ühe hoonena, mis prae-
gu Kiviõli Kaubahoovile kuulub), 
milles eelmine rentnik tegevuse 
lõpetas. 

„Kui mulle tuli pakkumine selle 
koha suhtes, siis sain aru, et see ongi 
see, mida olen otsinud. Terrassi ja 
aia potentsiaal oli nii äge ja võimas, 
mul hakkas kohe pilt jooksma, mida 
kõike siin teha saab: aias kontserte, 
üleval on võimalik saali välja renti-
da, seal tahaksin ka ise aastaringselt 
üritusi korraldada, näiteks ühe-kahe 

inimese kontserte,“ kirjeldas muusi-
kust kokk. 

Teise korruse saali mahub rohkelt 
inimesi ja see on sobilik nii semina-
rideks-õpitubadeks kui pidudeks. 
„Võiks kutsuda mõne toreda toidu-
huvilise reisiselli, rääkida ja kuulata 
ning teha temaga koos ka mõned 
toidud,“ rääkis Andrus Bonzo Alb-
recht. „Ja muidugi näitused – praegu 
on Jüri Mildebergi näitus söögiko-
haruumis. Tahaks selle ala maksi-
maalselt tööle panna, tekitada siia 
isegi selline väike keskus.“

Üheks oluliseks plussiks uue toi-
dukoha köögi juures on ka see, et kui 
algul kodus kimchi valmistamisega 
alustanud Albrecht kolis huviliste 
arvu kasvades oma hapnevate Hiina 
kapsa tünnidega suuremale pinna-
le, siis nüüdseks oli ka see väikseks 
jäänud – uus köök katab ühtlasi ta 
„kimchi-tööstuse“ vajadused.

Kui mees ise on köögis, siis abi-
kaasa Tiina Albrecht ja poeg Mathias 
toimetavad saalis, võttes vastu küla-
lisi ja tellimusi. „Esimestel nädalatel 
on oma vabadel päevadel abiks ka 
noorem vend Alar, kes on õppinud 
kokk ja töötab muidu Tallinnas,“ li-
sas Andrus Bonzo Albrecht. 

„Inimesed on meid nii armsasti 

vastu võtnud, tulevad tagasi, toovad 
sõpru kaasa, kõik on nii rõõmsad ja 
särasilmsed. Nii hea ja soe tunne on 
see!“ märkis abikaasa Tiina.

Bonzai menüüst võib leida näi-
teks gyoza (Jaapani pelmeenid), ka-
raage (Jaapani krõbekana), bataadi 
friikad kimchi ja peekoniga, kimchi 
supi, okonomiyaki (Jaapani kapsa-
pannkook), Jaapani karri, pistaatsia-
matcha koogi. 

„Menüü põhiplaan on paigas, 
jooksvalt täiendame,” täpsus-
tas kokk. „Jaapani toidud on hästi 
balanseeritud ja toidu värskus on 
oluline, ükski maitse ei käi üle, kõik 
on hästi timmitud. Näiteks kapsa-
pannkoogi okonomiyaki puhul on 
kaks kastet, punane ja valge, väga 
paigas on maitsekombinatsioonid ja 
see, mis järjekorras koostisosi pan-
nakse. Kooslus on vaimustav, kõik 
sobib nii täpselt. Korea köök on 
rustikaalsem, seal on pauku ja paue-
rit, tulisus domineerib. Nii lähestik-
ku maad aga nii erinevad toidud.“

Bonzai restoran on avatud vei-
di tavatutel aegadel – argipäevadel 
ajavahemikus kell 11-18. Õhtud ja 
nädalavahetused on jätnud muusik 
vabaks, et saaks ka mõnikord kont-
serte anda.

Virumaa vanima sakraalehitise ümber loodi kaunis puhkeala
Viru-Nigulas on iidse Maarja kabeli 
ümber sündinud headuse ideed 
kandev puhkeala, mis ootab nii 
palverändureid, rõõmustab kohalik-
ke kui huvilisi. Kabeli varemeid vää-
ristab nüüd Maarjamaa Ema ikooni 
kujutisega vitraaž, lähedusse on is-
tutatud kibuvitsad kui palvehelmed, 
kasvama on pandud Maarja-taimed, 
sillutise sisse on sätitud kaheksa-
kand ning soovi korral saab 
kasutada isegi grillkiike. 

Katrin Uuspõld

Sel nädalal rohkem kui saja ini-
mesega peetud puhkeala avamis-
pidustustel olnud Heli Vassar ütles, 
et nähtu ja kogetu läheb talle väga 
korda. „See on pühendumuse ja ar-
mastusega tehtud, seda saab igal 
sammul tunnetada. Kuna minu tee 
kulgeb läbi Viru-Nigula mitu korda 
nädalas, siis mitu korda nädalas käin 
ka kabeli juurest läbi. Läheduses on 
surnuaed, kuhu mu lähedased on 
maetud, nii et kaks ühes,“ märkis 
Heli Vassar.

Viru-Nigula aleviku keskel asuv 
Neitsi Maarjale pühitsetud kabel on 
Virumaa vanim teadaolev sakraal-
ehitis, pärit 13. sajandist ja selle va-
remed on tunnistatud riiklikuks 
kultuurimälestiseks.

Ka enne puhkeala rajamist on ka-
beli juures sündmusi korraldatud: 
kaitseliit ja naiskodukaitse on jüriöö 
puhul siit matka alustanud, hariduse 
selts tähistanud erinevaid maarja-
päevi. „Sellel suvel viidi kodutütred 
sinna vande andmist harjutama. 
Kusagil ürikutes oli kirjas, et seal oli 
kunagi Liivi ordugi vannet andnud, 
et venelane siit enam edasi ei tuleks. 
Selline sümboolne vande andmise 
koht. Kui Rakveres anti Vallimäel 
Viru vanne, siis meil saab vannet 
anda Maarja kabeli juures,“ rääkis 
Viru-Nigula Hariduse seltsi liige 
Ene Ehrenpreis.

Ehrenpreis viitab, et just selles 

paigas toimus Eesti taasiseseisvumi-
se aastatel ülemaailmsete virulaste 
päevade avaüritus, siin loodi Eesti 
Kristlik Liit ning sajandeid on olnud 
see palveränduritele oluline koht. 

Puhkeala sünnis on suur roll ol-
nud Heili Tarjanil, tulihingelisel ko-
dupaiga pärimuse hoidjal ning väär-
tustajal ka nõukogude ajal. Tänu 
tema järjekindlale meeldetuletusele 
asus selts oma arengukavasse kirju-
tatud ja südameasjaks võetud üles-
annet täitma. 

„Õiguse omaalgatuse korras asjaga 
tegelemiseks saime vallalt konkreet-
se maa-ala avalikku kasutusse võt-
mise lepingu sõlmimise järel. Ot-
sustasime likvideerida silma riivava 
nõgestesse ja takjatesse mattunud 
põllukivide hunniku ning kujunda-
da selle asemele omanäolise Maarja-
taimede abil haljastatud istutusala,“ 
märkis Ehrenpreis.

Aja jooksul täienes unistus veel 
teistegi elementidega, mis on vaja-
likud korraliku külastuskeskkonna 
toimimiseks: parkimisplats, silluta-
tud piknikuala, grillkiik, välikäimla. 

„Kui parkimisala ja atribuuti-
ka saamiseks oli vaja vaid raha, siis 
Maarja-taimede mulda panemiseks 
tuli omal käed külge panna,“ ütles 

Ehrenpreis. Nõnda saadeti kor-
da paljutki talgute abil ning tuge 
saadi projektirahastustest (KÜSK, 
LEADER, Viru-Nigula valla Toetus-
grupp). Logistilist ja tehnilist abi on 
saadud Viru-Nigula vallavalitsuse 
majanduskeskuselt ning mõnigi ko-
halik ettevõte on annetanud mater-
jale ja tehnikat, et kõik tehtud saaks 
(Viru-Nigula Saeveski AS, Flexa 
Eesti AS, Wienerberger As, Varudi 
Mõis OÜ, Ökosmart OÜ).

Eelmisel kevadel istutati esimesed 
margareetad kabeli müüri jalamile. 
Teiste taimede istutamiseks sai roh-
tunud kivihunnikust välja kougitud 
kividest kujundatud mitu vaba joo-
nega kivivalli aiamaalappide serva. 
„Valli aiamaadepoolse külje katsime 
multšiga ja istutasime sinna sire-
li- ning kibuvitsapõõsaid, et moo-
dustuks ühtlane roheline taust, mis 
varjaks kilehoonetega killustatud 
vaadet. Kabelipoolse külje ääristasi-
me Maarja-taimedega,“ rääkis Ene 
Ehrenpreis. „Nimekirjas on oma 60-
70 Maarja-taime, kõiki neist ei õn-
nestu siia kokku istutada, sest osad 
on näiteks sootaimed. Aga mida sai-
me, seda Sirje Liiskmaa juhendami-
sel me ka paika istutasime.“

Ta selgitab, et Maarja-taimed 

tulenevad rahvapärimusest ning 
reeglina on need tugevalt lõhnavad 
taimed või meenutab nende kuju 
kas pisaraid või muud Neitsi Maar-
jaga seonduvat. Lõhnavad Maar-
ja-taimed on näiteks kibuvits, liilia, 
piibeleht, maarjahein, mesikas ehk 
maarjamalts jpt. Paljudel on ka ra-
viomadused, mis naistehaigusi ra-
vivad, neid loetakse Maarja poolt 
saadetuks, näiteks kassikäpp, kirbu-
rohi jt. „Maarja-taimedega seonduv 
folkloor on väga huvitav, kuid ot-
seselt Viru-Nigula kandi pärimust 
leida ei õnnestunud. Lõpuks leidsin 
rahvaluule andmebaasist ühe üsna 
tänapäevase õhkamise. See oli Tar-

tu Ülikooli naiste WC seinalt üles 
kirjutatud ja meeldis mulle väga: 
„Oh, kibuvits ja liilia, mis olen korda 
saatnud ma!“ Seda mõtet ei ole ma 
veel puhkeala juures jõudnud kasu-
tada, aga üritan seda kindlasti min-
gil moel teha,“ rääkis Ehrenpreis. 
„On ju puhkeala ülesanne pakkuda 
külastajale ühelt poolt lõõgastumi-
se võimalust, teisalt aga panna teda 
enesesse vaatama ja oma tegude üle 
järele mõtlema. Idee on laenatud 
palverännakutest, kus inimesed ot-
sivad abi oma ihu- ja  hingehädade-
le, puhastuvad pattudest, et astuda 
edasi sirgema selja ning avatuma 
hingega.“

Tänaseks lahkunud pärimuse ko-
gujale Heili Tarjanile on puhkealal 
nimeline mälestuspink, grillkiige 
juurde käivaid tarvikuid saab laenu-
tada aga Viru-Nigula Hariduse Selt-
sist. 

„Kontrast algse pildiga on tohutu, 
sisuliselt rajasime promenaadi läbi 
nõgestes kivihunniku,“ nentis Ene 
Ehrenpreis.

MTÜ Maarja Gildi poolt jõudis 
augustikuus kabeli portaali kohale 
Maarjamaa Ema ikooni kujutisega 
vitraažaken, mis katoliikliku palve-
rännaku käigus ka 28. augustil piis-
kopliku õnnistuse saab. Traditsioo-
niline protsessioon algab sel päeval 
kell 14 Viru-Nigula kirikust Maarja 
kabelisse, eelnevalt on kirikus missa.

Just need söögikoha ruumid koos juurdekuuluva köögi, terrassi ja teise korruse võimalusetega Rakveres 
Niine tänaval olid Andrus Bonzo Albrechti jaoks need „õiged“, et sündida saaks Bonzai. Foto: Katrin Uuspõld

Heili Tarjani 
mälestuseks 

on puhkealal ka 
pink, mis koos 

pärimuse hoidja 
lapselaste 

Diana ja Brenda 
Salustega 

kavandatud 
sai. Fotol istub 
oma vanaema 

pingil Diana 
Saluste koos 

laste Rogeri ja 
Rolandiga. 

Maarja kabeli varemed on Viru-Nigulas olnud katoliiklastest palverändurite sihtkoht, nüüd on saanud see paik ka ilusa haljastuse ja ootab inimesi nii puhkama kui 
endasse vaatama. Fotod: Ene Ehrenpreis
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1975: elust lahkus Etioopia kukutatud keiser
Täna 46 aastat tagasi, 27. 
augustil 1975. aastal suri 
Etioopia pikaaegne keiser 
Haile Selassie I, kes vähem 
kui aasta varem oli revolut-
siooniliste sõjaväelaste poolt 
võimult kukutatud. Kuidas 
aga monarh suri, pole tänase-
ni kindlaks suudetud teha.

Allan Espenberg

Etioopia ehk Abessiinia oli 
palju sajandeid keisrite või-
mu all, kuid keisririik sai 
otsa 1975. aastal. Viimaseks 
keisriks jäi Haile Selassie I 
(1892-1975), kes valitses 
Etioopiat ühtekokku 62 aas-
tat, neist esimesed 18 regen-
dina. Viimast keisrit loetakse 
alates kuningas Saalomoni 
ja Seeba (Saaba) kuninganna 
pojast Menelik I-st Etioo-
pia 225. monarhiks. Teda 
on kutsutud Juuda lõviks ja 
Kuningate kuningaks (negus 
negesti). 

Kogu võimutäiuse 1930. 
aastal enda kätte saanud kei-
ser viis ellu mitmeid kardi-
naalseid ümberkorraldusi 
ning juhtis Itaalia-Etioo-
pia sõja ajal eksiilis viibides 
etiooplaste võitlust. Aga 
1973. aasta põud ja sadade 
tuhandete inimeste nälja-
surm põhjustasid olukorra 
teravnemise riigis. Rahva 
massiliste väljaastumiste-
ga ühines osa armeest, kelle 
toetusel 12. septembril 1974 
toimunud riigipöördega 
keiser kukutati. Koheselt ei 
juletud monarhiat likvidee-
rida, sest Haile Selassie oli 
olnud väga populaarne rii-
gipea, kuid järgmisel aastal 
tehti seda siiski.

Keiser Haile Selassie ehk 
Ras Tafari Makonnen on 
andnud nime Jamaical 1920.-
30. aastatel tekkinud rasta-
farianismile. Rastafariaa-
ne on umbes 700 tuhat kuni 
1 miljon, põhiliselt Kariibi 
mere saartel, aga ka USA ja 
Kanada linnades ning Lääne-
Euroopas. Liikumise esin-
dajad peavad Haile Selassiet 
ainsaks tõeliseks ja õigeks ju-
malaks ning mustanahaliste 
üheks ja ainukeseks valitse-
jaks.

Rastafariaanid väidavad, 
et valgenahalised kristlikud 
preestrid ja misjonärid on 
jumalakirja moonutanud 
varjamaks fakti, et Jeesus ja 
Aadam olid neegrid. Jüngrid 
usuvad, et valgenahalised on 
õelad, patused ning neegri-
test alamad, ja et Etioopia on 
maapealne paradiis. Nende 
rituaalide hulka kuulub mari-
huaana tarbimine usutalitus-
tel ja usuhümnide laulmine. 
Liikumise ametlik muusika 
on reggae. Rasta kultuuri 
väljapaistvaim esindaja oli 
reggae-muusik Bob Marley. 

Tapetud keiser 
maeti käimlasse
Kukutatud keiser Haile Selas-
sie läks manalateele väga sa-
lapärastel ja müstilistel asja-
oludel. Ametlikel andmetel 
olevat ta surnud loomulik-
ku surma ja sellest teavitati 
avalikkust 28. augustil 1975. 
Kuid keisri kaks toapoissi 
tunnistasid 1996. aastal toi-
munud kohtuprotsessil endi-
se sõjaväerežiimi tippamet-
nike üle, et ametlik surma-
põhjus ei vasta tõele. Juba 25. 
augustil olevat imperaatorit 

kaks korda püütud tappa: 
kõigepealt keisri tooli sisse 
paigaldatud elektriaparaadi-
ga, mis aga ei hakanud tööle, 
seejärel tabletiga, mida keiser 
keeldus sisse võtmast.

Toapoiste sõnul nägid nad 
monarhi ööl enne surma ja 
temaga tundus kõik korras 
olevat. Kui nad aga järgmisel 
hommikul, 26. augustil tema 
magamistuppa sisenesid, siis 
tundsid nad mingit erilist 
haiglalõhna. Keisri nägu oli 
patjadega kaetud ning kaela 
ümber mingi side. Kõik viitas 
surnuks lämmatamisele. 

Keisri säilmed leiti pärast 
sõjaväeliidri Mengistu Haile 
Mariami kukutamist 1992. 
aastal kolm päeva kestnud 
hoolsa otsimise ja kaevamis-
tööde käigus Suure Palee tua-
leti alt. Väljakaevatud surnu-
keha paigutati seisusekohase 
matusetalituseni pealinna 
mausoleumi.

Keisrist jäid maha tütar ja 
lapselapsed, kellest enamus 
elas ja elab USAs. Keisri va-
nim poeg, kroonprints Asfa 
Wossen suri 80aastasena 
eksiilis jaanuaris 1997, olles 
kuulutanud end 1988 keis-
riks Amha Selassie I nime 
all.

Keiser sai viimse 
puhkepaiga
2000. aasta lõpus leidis 
Etioopias aset suurejooneli-
ne tseremoonia. Toimus riigi 
viimase keisri Haile Selassie I 
säilmete ümbermatmine, mis 
oli ajastatud tema kroonimise 
70. aastapäevaks. 5. novemb-
ril korraldatud tseremoonia 
käigus maeti keisri säilmed 
Addis Abeba Püha Kolmai-

nsuse peakirikusse, kus ühes 
kahest hauakambrist puhkas 
juba Haile Selassie abikaasa 
keisrinna Menen.

Viimase monarhi au pääst-
mise võttis enda peale Kei-
ser Haile Selassie I Memo-
riaalfond, mille president 
Bitwoded Zwede Gbrehiwot 
on öelnud: „Mengistu Haile 
Mariami marksistlik-fašist-
lik režiim käitus keisri suhtes 
põlastavalt, teda rüvetades, 
alandades ja häbistades. Selle 
üritusega püüame mingilgi 
määral kompenseerida eba-
õiglust ning taastada tapetud 
keisri imidžit ja väärikust.“

Traditsiooni kohaselt mae-
takse keiserlikud persoonid 
Addis Abeba Püha Kolm-
ainsuse peakirikusse, mis on 
Etioopia pealinna üks kauni-
maid. 1930. aastatel ehitatud 
kirikut ümbritsevad park ja 
kalmistu, kus puhkavad Itaa-
lia anastajate vastu võidelnud 
Etioopia sõdurid. 

Ilusat ja suurejoonelist 
kirikut kaunistavad väljast-
poolt keeruliselt viimistletud 
piilarid ja nikerdused. Orna-
mentidega kaetud katusel, 
mis lõpeb imposantse kup-
liga, on ohtralt inglite ku-
jusid. Kiriku seinu katavad 
nii Etioopia kui Lääne stiilis 
suured maalid, põrandal on 
paksud vaibad. Kirikumaa-
lidel on jäädvustatud oluli-
semad sündmused Etioopia 
ajaloost ja Haile Selassie va-
litsemisajast. 

Keisritapja Mengistu
Keisri kukutanud ja mõr-
vanud marksistlik diktaa-
tor Mengistu Haile Mariam 
(praegu 84aastane) on õigus-
tanud Etioopias tema 17aas-
tase valitsemisajal toimunud 
vägivalda ja genotsiidi vaja-
dusega kaitsta riiki korrala-
geduse eest. „Punast terro-
rit“ harrastati eriti aktiivselt 
1977-78, mil tapeti tuhan-
deid valitsusvastaseid tegela-
si, sealhulgas oromo etnilise 
grupi liikmeid, eksametnik-
ke, üliõpilasi. Arvatakse, et 
tema võimuperioodil tapeti 
vähemalt 14 000 tsiviilisikut. 
Tuhanded virelesid vangla-
tes, kus neid süstemaatiliselt 
piinati.

Etioopia valitsus süüdistab 
praegu Zimbabwes elavat 
eksdiktaatorit genotsiidis ja 
kuritegudes inimsuse vastu. 
Mengistu loomulikult eitab 
nii keisri tapmist või selleks 
käsu andmist kui ka muid 
patte. „Ta oli nõrga tervisega 
80aastane vanamees. Me te-
gime tema päästmiseks kõik 
endast sõltuva, kuid pingu-
tused ei kandnud vilja,“ õi-
gustas ta ennast vähimagi 
südametunnistuse piinata. 
Samas ollakse seisukohal, et 
Mengistu oli teadlik keisri 
tapmisest ja kõige võimali-
kum, et andis selleks isegi 
korralduse.

Läsna teater näitab Loobu mõisa aidas „Libahunti“
Mullu sai Läsna teater 20-aastaseks ja plaanis oma ümmar-
gust sünnipäeva tähistada August Kitzbergi näidendi „Liba-
hunt“ lavaletoomisega. Paraku pani koroonaviirus sellele 
mõttele käe ette. Tänavu juuli lõpus esietendus tükk ometi. 
Plaanis oli sel suvel mängida kaks korda, kuid publiku nõud-
misel tuleb pühapäeval, 29. augustil kell 18 Kadrina vallas 
Loobu mõisa aidas ka kolmas etendus.

„Kui tavaliselt oleme etendusi andnud Läsna rahvamajas 
või mõnel taluõuel, siis Loobu mõisa ait on hoopis teist-
sugune kasvõi ruumi suuruse mõttes, näitlejatel tuleb oma 
häält tunduvalt kuuldavamaks teha. Kaasatud on ka Läsna-
Loobu külakoor ja koostöö on olnud väga huvitav,“ kirjel-
das Tiina osatäitja Lisete Laisaar. „Kui ma algselt tekstiraa-
matu kätte võtsin, siis tundus, et see eriti ei kõneta mind, 
kuid mida aeg edasi, seda rohkem see kõnetama hakkas, lõ-
puproovid võtsid ikka silma märjaks. „Libahunt“ võib olla 
Kitzbergil üle saja aasta tagasi kirjutatud, kuid temaatika 
sobib väga hästi tänasesse päeva, igal vaatajal on kindlasti 
äratundmist.“

Lavastaja Ene Piholil oli „Libahunt“ plaanis juba ammu. 
„Tema on seda meelt, et tuleb teha klassikat ja teha head asja. 
Kitzbergi „Libahunt“ seda ka on,“ ütles Lisete Laisaar. „Alg-
selt oli meil plaanis kolme generatsiooni Tiinad, Margused 
ja Marid, aga kuna keskmine generatsioon pidi minema kait-
seväkke, siis on praegu vaid väikesed Tiina-Mari-Margus ja 
suured. Laval näeb pea tervet Läsna teatri truppi ning erine-
vas vanuses näitlejaid: alustades 4-aastasest väikesest Tiinast 
kuni 80-aastase vanaemani.“

„Libahunt“ on August Kitzbergi (1855–1927) hinnatuim 
kirjandusteos ning kuulub haritud eestlase kirjavarasse. 
Draama „Libahunt“ avab hästi eestlaste olemust, nende usku-
musi, kombeid ja ellusuhtumist.

Näidend räägib perest, kelle ukse taha ilmus hirmunud 
noor tüdruk Tiina, kelle ema oli samal õhtul väidetavalt 
nõiaks olemise pärast hukatud. Perenaine ja peremees ot-
sustasid ta enda juurde võtta ning koos samaealise kasutütre 
Mari ja suurema poja Margusega üles kasvatada.

„Libahunt“ jutustab Tammaru pere traagiliseks kujunenud 
saatusest, olles vastu Tiina ja Marguse kiindumusele. Tiina 
ei olnud nagu Mari. Kuid Tiina ei sobinud Margusele mitte, 
sest Tiina arvati olevat libahunt...

Margust mängib Raido Parve, Mari osa on Katrin Väärt-
nõu kanda. Lavastaja on Ene Pihol, nõu on andnud Ülle 
Lichtfeldt ja lavakujunduse teinud Piret Mildeberg. 

Juba tund enne etendust, kell 17 kostitatakse mõisa kuivati 
kohvikus külalisi kohaliku hea ja paremaga, mida näitlejad ja 
koorilauljad on valmistanud. Avatud on ka näitus Läsna teatri-
tegemise ajaloost.

Katrin Uuspõld

Tiina (Lisete Laisaar) ja Marguse (Raido Parve) vahel sünnib armastus. 
Foto: Kaisa Nele Hendla. 
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27. august - 9. september
SOODUSPAKKUMISED!

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

OSTAME KOKKU:
VEISEID ja SIGU. Tel: 322 4699, 512 4699.

2.88
3.48

2.88
3.48

NÄDALAPAKKUMISED
27. august - 2 september

3.94
6.57 €/kg

4.48

5.64
7.08

1.24
9.19 €/kg

1.44

0.98
2.45 €/l

1.24

1.28
10.67 €/kg

1.48

1.38
5.75 €/kg

1.98

0.78
15.60 €/kg

1.08

0.98
2.58 €/kg

1.18

1.18
1.34

0.30
6.98 €/kg

0.37

0.88
1.26 €/kg

1.28

1.78
5.93 €/kg

2.08

0.84
3.82 €/kg

0.98

0.58
2.90 €/kg

0.74

0.98
14.85 €/kg

1.28

2.48
2.88

3.88
4.48

Rasvavõie Delma
(võileibadele) 20% 500g

Fileešašlõkk jogurtimarinaadis
1kg
Fileešašlõkk jogurtimarinaadis
1kg
Fileešašlõkk jogurtimarinaadis
1kg

1.98
2.78

2.68
3.88

Pulgajäätis Toblerone
(kakao-mee) 100ml / 66g

0.78
1.08

5.20 €/kg

0.64
0.78

2.13 €/kg

Glasuurkohuke
(mustikamoosiga) 43g
Tere

Juust Germanto Tilsit
45%, 240g

Toidukoor Alma
20%, 400ml
Valio

Seasink välisfileest Ehe
120g

Pitsakate
300g / Nõo

Kreeka jogurt Saare
10%, 380g
Saaremaa
Delifood

Riisipuder Aasa
6%, 200g / 2 sorti

Dipikas Farmi
aiaürtidega
200g

Jogurtijook Baltais
700g / 2 sorti

Mustikane šašlõkk
kaelakarbonaadist
600g / Maks & Moorits

Mustikane šašlõkk
kaelakarbonaadist
600g / Maks & Moorits

Mustikane šašlõkk
kaelakarbonaadist
600g / Maks & Moorits

Kodujuust Otto klassikaline
220g / Estover

Hot Dog viineritega
135g / Mamma

Kanapoolkoib majoneesi
marinaadis
kg

Soodne grillvorst
kg

Kodune õunakook
kg

Makaronisalat
kg

Einesink
(viilutatud)
150g

Poolsuitsuvorst
Jõmmu
kg

Palmiksai
300g

Hakklihasegu
Oma
kg

2.58 €/kg5.90 €/kg

A+

A+ AA+
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

SOODUSPAKKUMISED!

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: A+ A+ B C Kadrinas: A Tapal: A+ Haljalas: A+TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4500; RAJA, Ilu pst 2, . Tel 322 4360; LY, Vilde 6, . Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a, . Tel 322 3561; Viru 9, . Tel 325 5810; TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0460; GEA, Võsu 5, . Tel 325 1270;

Kundas: A+ Tamsalus: A Väike-Maarjas: A+ Rakkes: B Vinnis: B Tobia külas: B Aseris: A Kiviõlis: A+Kasemäe 12, . Tel 322 4700; PILLE-RIIN, Tehnika 24, . Tel 322 3925; Pikk 9, . Tel 326 1150; Faehlmanni 38, . Tel 329 1356; EVE, Sõpruse 5, . Tel 325 1550; ELEKTRA, . Tel 322 4746; Tehase 23, . Tel 337 3033. KEVAD, Keskpuiestee 33, . TelIda-Virumaal:

337 4500; Outokumpu 13a, . Tel 337 5000; KALEV, Kalevi 27, . Tel 337 4300; Virmalise 2, . Tel 337 0700; Maleva 23, . Tel 332 0633; Estonia pst 30a, . Tel 337 2888; Tartu mnt 55, . Tel 337 4000; Tartu mnt 15a, . Tel 336 3200; Narva mnt 5, . Tel 332 7000; Pähklimäe 2a, . Tel 354Kohtla-Järvel: C A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas: A

1441; Pähklimäe 6a, . Tel 354 0420; Rakvere 71, . Tel 354 0060; Tallinna mnt 52, . Tel 357 0709; NARVACENTRUM, Tallinna mnt 47, . Tel: 356 3350. Tähe 10a, . Tel 776 2956; Pargi 1, . Tel 747 7050; Tähe 9, . Tel 772 3700; Tartu mnt 1b, . Tel 772 3003. Lastekodu 14, . Tel 653A+ A+ A A+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+ AJõgevamaal Tallinnas:

4000; Tammsaare tee 93, . Tel 652 1111; Ehitajate tee 41, . Tel 679 0666; Paasiku 2a, . Tel 602 3000; Ümera 13a, . Tel 607 6888; Endla 53, . Tel 658 7545; KOTKA KAUBAKESKUS, Paul Pinna 21, . Tel 609 9722; Kari 3, . Tel 609 8380; Majaka 28a, . Tel 659 0000; Väike-Ameerika 6, . Tel 644 8260; Järveotsa tee 35b, . Tel 6 098 222;A B A+ B A A+ A A B A+

Randvere tee 115, . Tel 660 5060; Kivila 26, . Tel 6077 500; Vikerlase 23, . Tel 6004700; Mustamäe tee 41, . Tel 6001700. Viljandi mnt 3a, . Tel 489 2670; Turu 1, . Tel 489 4500. Keemikute 41, . Tel 644 0599; Kaluri tee 3, Viimsi vald, . Tel 600 3000; Mäe 1, .A A+ A A Kohilas: A+ Järvakandis: A Maardus: A Haabneemes: A Kuusalus: A+Raplamaal: Harjumaal:

Tel 607 6000; Rohuaia 6, . Tel 600 9200; TAMMIKU,Aruküla tee 7, . Tel 609 1630; Kose mnt 7, . Tel 601 9770; Piiri 5, . Tel 601 3010; Rae 26, . Tel 658 1200; Kodu 2, . Tel 601 4200; Pärnasalu põik 1b, . Tel 600 4300; Saha tee 9, . Tel 600 4900; Kesk tn 1,Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas:

A Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: A. Tel 600 8908. Pikk 25, . Tel 387 0001; Viljandi 13a, . Tel 387 8666; Lai 23, . Tel 385 3200; Paide tee 2, . Tel 389 7570. Pärnu-Paide mnt 26, . Tel 44 39 600; Uus 20a, . Tel 446 0620. Soola 7, . Tel 776 9802; Keskuse tee 2, TilaJärvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:

küla, . Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.A+ Viljandis: A Võrus: A+ Rakveres: Y Tapal: YViljandimaal: Võrumaal: GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal:

Lisainfo * valitud kauplused: Iidla, Jõhvi, Jüri, Keila, Kivila, Kose, Kunda, Kuusalu, Laagna, Loo, Narva Mega, Saue, Turu Kaubamaja, Võru, Tempo, Põltsamaa, Jõgeva Pargi.

0.36
al 4.80 €/kg

0.54

Maitseaine Kotanyi
al 4g / 6 erinevat
Maitseaine Kotanyi
al 4g / 6 erinevat
Maitseaine Kotanyi
al 4g / 6 erinevat

0.58
al 34.12 €/kg

0.78

2.68
17.87 €/l

3.68

4.98
al 0.23 €/tk

6.18

2.38
4.76 €/l

3.54

1.98
3.96 €/l

2.58

0.98
1.78

0.98
0.25 €/tk

Kärbsepaber Bros
4tk

1.18

1.48

Fotoalbum MM Classic
(10x15cm, 100 pilti) 1tk
3 värvi

Fotoalbum MM Classic
(10x15cm, 100 pilti) 1tk
3 värvi

Fotoalbum MM Classic
(10x15cm, 100 pilti) 1tk
3 värvi

2.98

0.42
4.94 €/kg

Kassikonsev Gourmet Gold
85g
7 erinevat

0.60

0.84
1.68 €/kg

1.14

0.62
1.24 €/kg

0.78

0.68
1.36 €/l

0.84

2.48
0.83 €/tk

3.28

0.99
0.50 €/rl

1.44

0.68
1.74 €/kg

0.84

0.54
1.64 €/l

0.68

2.98
9.93 €/l

4.68

3.68
2.73 €/kg

5.68

1.64
9.37 €/kg

2.04

2.22
al 9.52 €/l

al 2.98
alates

1.14
1.33

0.68
13.60 €/kg

0.98

1.18
23.60 €/l

1.68

4.18
6.68

0.52
3.47 €/kg

0.74

0.98
9.80 €/kg

1.34

1.14
0.11 €/tk

1.58

2.68
2.48 €/l

3.48

Laste Hambapasta Colgate
Magic mild mint 6-9a / 50ml

Viin Saaremaa
%, 0,  L40 2

Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

4.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

2.98
3.97 €/l

5.48

Puhastusvahend
Cillit Bang
Naturals
750ml / 2 sorti

Päevalilleseemned
mustad röstitud,
soolata Mogyi
150g

Puuviljavahuvein
Cosmopolitan Diva
Berry Fusion
6%, 0,75L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Aromatiseeritud
puuviljavein Bollino
10%, 0,75L / 3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

P Sovetskojeuuviljavein
Zolotoje 10%, 0,75L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Köögipuhastus-
vahend Ajax
Boost Baking
Soda & Lemon
500ml

Hematogeen
50g / 2 sorti

Raseerijad
Gillette
3tk / 2 sorti

Viin Pyat Ozer
40%, 0,5L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viski J. Walker
Red Label
40%, 1L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Koeratoit Darling kuiv
(linnuliha
ja juurvili)
500g

Koeratoit Darling kuiv
(linnuliha
ja juurvili)
500g

Koeratoit Darling kuiv
(linnuliha
ja juurvili)
500g

Mahlajäätis Twister
al 72g / 3 sorti

Fazeri Must
Põrandaleib
390g

Pesuvalgendi
ACE Lemon
1L

Pesuloputus-
vahend Lenor
1080ml
3 sorti

Fazeri Suur Kodusai
500g

Hügieeniside Libresse
Natural Clip
Normal
10tk

Laste püksmähkmed Helen Harper
al 19tk
3 sorti

Üldpuhastusvahend Sanytol
(pihustiga) 0,5L
2 sorti

Majapidamispaber Zewa Klassik
(valge, 2-kihiline)
2 rulli

Šampoon ja palsam
Pantene Intensive
Repair al 200ml

Pralineekompvekid
Karakum
175g / Kalev

Energiajook
Hustler
0,5L

Alkoholivaba Long Drink
Hartwall Original
0,33L

+0.10 +0.10+0.10

Deodorant Old Spice
150ml / 4 sorti

Juuksevärv Olia
erinevad toonid

Pesupulber Ariel
(18 pesukorda)
1,35kg
2 sorti

Pesupulber Ariel
(18 pesukorda)
1,35kg
2 sorti

Pesupulber Ariel
(18 pesukorda)
1,35kg
2 sorti

Rumm Old
Captain
37,5%, 0,7L
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Hambapasta Blend-a-Med
Anti Cavity 100ml / 2 sorti

Dušigeel Men Expert
300ml / 3 sorti

Svammlapp Vileda
Microfaser
1tk
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• Müüa maakodu koos kõrvalhoo-
netega (palksaun, tall) Vinni vallas 
Põlula külas, Rakverest 16 km kaugusel. 
Kinnistu 4329 m2, maja 91 m2, osaliselt 
pakettaknad, puuküttega ahi ja pliit, vesi 
tuleb majja puurkaevust. Hea juurde-
pääs. Hind 29 700 €. Tel 529 3945

• Müüa Rummu alevis renoveerimist vajav 
2korruseline maja. Krunt 4600 m2 + kõrval-
hooned. Tel 5624 4605

• Müüa maamaja koos kõigega. Tel 5335 
9804

• Müüa renoveerimist vajav maja Aseriaru 
külas (Aseri lähistel). Tel 5624 4605

• Müüa renoveerimist vajav maja Aseriaru 
külas. Krunt 1,5 ha. Kõrvalhooned, privaatne 
asukoht (naabrid puuduvad). Tel 5624 4605

• Müüa Võõpsu külas, renoveerimist vajav 
suvila + kõrvalhooned. Räpinast 10 km, 
krunt 3600 m2. Tel 5624 4605

• Müüa suur kinnistu (1892 m2) koos 
renoveerimist vajavate hoonetega, 
Tapa vallas, Lehtse alevikus, hea raud-
teeühendus, Tallinnast 75 km, raja-
tud on uus puurkaev. Võimalik on 
vahetus korteri või põllu- ja metsa-
maa vastu. Hind 19 000 €. Tel 511 
0478

• Müüa Tõrma külas 1 hektar elamumaad. 
Tel 5624 4605

OST

• Ostan 1 või 2toalise kõigi mugavus-
tega korteri Rakveres otse omanikult. 
Tel 508 1311

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

• Võtan üürile (sobivatel tingimustel hilise-
ma väljaostu võimalusega) viimase korruse 
1-2toalise korteri väheasustatud vaikses 
maapiirkonnas Lääne Virumaal, soovita-
valt max ca 30-40 km kaugusel Rakverest. 
Tel 503 7780

• Ostan Tapa vallas maamaja või vana 
talukoha. Tel 511 0478

• Ostan maja Lääne-Virumaal. Ideaa-
lis võiks saada kohe sees elada kasvõi 
1 toaski. Hinnaks kas 15 000 € või va-
hetada 3toalise korteri vastu Laekveres 
ja meie poolne kompensatsioon peale. 
Pakkumisi ootan meilile: Kinnisvara-
meil@gmail.com või telefoni numbril 5383 
1085

• Ostan Rakveres või selle lähiümbruses re-
noveeritud maja, elamispind peab vähemalt 
olema 130 m2. Tel 5813 4684

• Soovin osta korteri või maja Rakveres 
või lähiümbruses, võib vajada remonti. 
Soodsa hinna puhul tehing kohe! Tel 522 
6500

• Soovin osta korteri või maja Rakvere 
linnas või lähiümbruses. Võib pakkuda ka 
maatükki. Tel 5300 9000

• Ostan maja, krundi või ridaelamuboksi 
(äärmine) Sõmerul või Näpil, võib pakkuda 
ka Rakveres. Pakkumised tel 553 2743 (ka 
sms)

• Ostan suurema garaaži või remonti vajava 
maja. Tel 503 1849

• Soovin osta garaaži Rakvere linna piires. 
Tel 580 55211

• Soovin osta garaaži Rakveres, seisu-
kord pole oluline ja samuti võib sisse 
jääda kogu teie vana prügi või mittevaja-
minevad asjad. Hind kokkuleppel. Tel 522 
6500

• Ostan garaaži Vilde tn ja Mulla tn. Tel 
5648 6638

• Ostan garaaži Sõmerul. Tel 5592 9942

KINNISVARA

• Müüa 2toaline (41 m2) suurune korter, 
Pikk 37 Rakvere. II korrus, aknad hoovi poo-
le. Hind 26 650 €. Tel 503 4972, info@ko.ee

• Müüa hubane 2toaline (47,7 m2), I 
korrusel asuv kapitaalremonditud ahju-
küttega korter Rakkes, Lääne-Virumaal. 
Ülalpidamiskulud madalad. Võimalus 
enda aiamaa pidamiseks. Korteril on 
uued aknad, elektri- ja torusüsteem, 
uus ahi tubade vahel ja väikeahi köögis. 
Uued seinakatted, põrand, lagi. Vanni-
toas on plaaditud dušinurk, boiler ja tua-
lett. Lähedal kauplused, raudteejaam. 
Võib pakkuda vahetusvariante (korter, 
maja, maa, mets). Hind 15 900 €. Müüja: 
Kätri Kaik, tel 522 9397, katri@fi ibi.ee

• Müüa Rummu alevis 2toaline renoveeri-
mist vajav korter. Tel 5624 4605

• Müüa Kundas 3toaline korter. Tel 5894 
2895

• Müüa Siimustis (Jõgevamaal) 3toaline 
renoveerimist vajav korter, III korrus. Tel 
5624 4605

• Müüa Pärnus Mere tänaval 3toaline reno-
veerimist vajav korter. Tulevikus võimalus 
välja ehitada ka teine korrus. Tel 5624 4605

• Lepnal müüa 4toaline ahjuküttega korter 
koos mööbliga või vahetada maja vastu. Tel 
5590 2846

• Müüa Vändras renoveerimist vajav 2kor-
ruseline korterelamu. Järelmaksu võima-
lus. Tel 5624 4605

• Müüa suurem 2korruseline maja Rakvere 
linnas. Tel 5347 7882

• Müüa Tõrma külas 2korruseline renovee-
rimist vajav maja otse omanikult. Järelmak-
su võimalusega. Tel 5624 4605

• Müüa maja Lääne-Virumaal, Tapa lin-
nas. Kiirelt arenev väikelinn. Maja asub 
jõe lähedal, väga hea raudteeühendus, 
kaugus Tallinnast 85 km. Majal on palk-
seinad. Elektriliitumine 3x20A, ühenda-
tud linna vee- ja kanalisatsioonitrassiga. 
Hind 79 000 €. Täpsem info tel 511 0478

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

kuulutused.kuulutaja.ee
Kuuluta

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

SUVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

Sõmeru Rehvikoda OÜ     
E-R 8-17  Hooajal ka L 9-14,
     +372 50 89 216

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Asume uuel aadressil

Asume uuel aadressilGardi Elektroonika OÜ
Narva 49, Rakvere, 
tel 5052 065

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 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

R134, R1234Y-, nüüd müügil 
mõlemad gaasid

ANNAN ÜÜRILE

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

• Üürile anda tuba Järvekülas Tallinna piiril, 
eramaja II korrusel. Tel 5811 6238

• Anda üürile 1toaline mugavustega korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5358 6829

• Anda üürile Pajustis 1toaline möbleeritud 
korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile Vinnis 1toaline korter 
(möbleeritud), õhksoojus pump, II korrus, 
lift. Tel 5624 4605

• Anda üürile 2toaline mugavustega korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5358 6829

• Üürida Rakveres osaliselt möbleeritud, 
korralik 2toaline korter. Tel 557 3108

• Anda üürile 2toaline korter Rakveres. Tel 
5347 3267. Võib ka ööbimiseks

• Anda üürile Vinnis 2toaline korter, III 
korrusel, möbleeritud. Tel 5624 4605

• Anda üürile Kundas 2toaline möbleeritud 
korter otse omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile Ubja külas 3toaline elektri-
küttega korter. II korrus, osaliselt möblee-
ritud. Tel 5624 4605

• Anda üürile korter Tapa linnas, Paide 
tänaval, V korrus. Tel 512 2025

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Müüa GAZ 53 (vana kabiiniga, kõrge 
kastiga, kaasa varuosad), ÜV puudub, do-
kumendid olemas. Tel 5622 4605

• Müüa 2002. a Mercedes-Benz 210. 
Hõbedane, diisel, 100kW. Hind 800 €. 
Tel 5824 4057

VARUOSAD
• Ostan RS-09 kõiki osi. Tel 5558 5956

• Ostan sõiduauto Lada ja nende varuosi. 
Võib olla kaua seisnud ja ei pea olema sõi-
dukorras hind kuni 2000 €. Tel  5346 6841

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

• Ostan seisvaid autosid ja romusid! 
Ostan ka neid mida lammutus ei soovi. 
Sularaha kohe kätte! Vajadusel registrist 
maha! Võib pakkuda absoluutselt kõike, 
ka paberiteta utiili. Tel 5631 1001

• Ostan igasuguses seisukorras sõidukeid. 
Võivad vajada remonti, olla seisnud, avarii-
lised, heas korras, romud jne. Huvi pakuvad 
ka vene autod, sobiva pakkumise puhul 
kiire tehing. Romud kustutan arvelt. Maksan 
head hinda! Tel 5357 7108

• Ostan autosid, seisukord ei ole olu-
line. Sobib ka seisma jäänud, remonti 
vajavad autod. Tel 553 1989

• Ostan seisnud, remontivajavaid, ava-
riilisi, heas korras jne sõidukeid. Maksan 
õiglast hinda. Sobiva pakkumise korral tulen 
kohe järgi. Arveldamine ja dokumentide 
vormistamine kohapeal. Tel 5376 2575

• Ostan sõidukeid, kaubikuid ja maas-
tureid igas seisukorras! Raha kohe kätte! 
Vajadusel kustutame registrist! Helistage 
julgelt, maksan rohkem! Tel 5355 5848

• Ostan igas seisukorras sõidukeid/
maastureid/kaubikuid! Huvi pakuvad 
ka vanad autod ja uunikumid! Vajadusel 
puksiir! Arvelt kustutamine! Virumaal 
tulen kohe kohale, paku julgesti! Tel 
5565 9595

• Ostan Toyota marki sõidukeid. Võib 
pakkuda absoluutselt igas seisukorras 
ning hinnaklassis. Raha kohe kätte! Ar-
velt võtan koheselt maha!  Tel 5896 1576

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Autoremont Pajustis, Naaritsa 3. 
Varuosade tellimine ja paigaldamine. 
Hinnad soodsad. Info tel 5627 3336

• Autoplekitööd parima hinna ja kvali-
teedi suhtega Lääne-Virumaal endiselt. 
Tel 508 6455

• Teostame erinevaid teemantpuurimis-
töid. Kontakt tel 517 4192, info@kcktee-
mant.eu

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

•  

• Miniekskavaator JCB kaevab ja puu-
rib kus vaja. On ka materjali veo või-
malus Mitsubishi kalluriga. Tel 529 
9356, Jaanus

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

Info tel 504 0118

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

KOPPLAADURI TEENUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

ARMITEC OÜ
 ● Kaevetööd ja planeerimine
 ● Välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd

 ● Elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus

 ● Üldehitustööd
 ● Vundamendi 
renoveerimistööd

 ● Septikute ja 
mahutite paigaldus

 ● Kallurveod
 ● Multilift konteinerite rent 
(10 m3, 15 m3, 20 m3)

 ● Täitepinnase müük 
(muld, liiv, killustik)

Tel 5191 2784, 
arved.armitec@gmail.com

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

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

• Mahutite ja septikute müük 
ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide 
paigaldustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi
• Ventilatsioonitööd/hooldus

• 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

KAEVETEENUSED

• Kaeve- ja pinnase aukude puurimistööd 
miniekskavaatoriga. Tel 5558 3686

• Mini-ekskavaator. Kaevetööd 1,6 t room 
ekskavaatoriga. Hind 25 €/h. Tel 5836 9120

ANVORA OÜ TEGELEB 
PINNASE- JA KAEVATÖÖDEGA.

TEL 524 6521

FEKAALIVEDU JA VESI

• Teostame fekaaliveoteenust ja kanalisat-
sioonikaevude tühjendamist. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Ekspress OÜ. Tel 5194 
4298, 5381 9930

• Reoveevedu Lääne-Virumaal. Teenin-
dame iga päev. Tel 5656 1515

EHITUSTEENUS

• Teostame kõiki lammutustöid koos prahi 
äraveoga. Tel 5330 5970

• Biopuhastite, septikute paigaldus 
ja müük. Tel 575 0202, erlend@eesti-
septik.ee

• Tänava- äärekivide paigaldus; piir-
deaedade, terrasside ehitus; väravate 
valmistamine, paigaldus ja automaa-
tika, haljastustööd. Tehtud töödele 
garantii. Tel 5394 6666

• Talumajade renoveerimine. Info tel 
5633 1530

• Lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5553 0770

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

• Korterite, vannitubade remont. Tel 
5553 0770

• Korterite ja vannitubade remont. www.
mlcp.eu. Tel 5667 7273

• Vannitubade remont, ehitus, torutööd ja 
elekter. Info tel 5458 0494

• Korterite ja vannitubade remont. Info 
tel 5458 0494

• Vahel juhtub, et mõned väiksemad re-
mondi- ja ehitustööd jäävad oma järge 
ootama aastaid või hoopis vajavad koheselt 
tegemist. Pole probleemi – meie kogenud 
brigaadid teevad pisitöid heameelega – 
paigaldame liiste, parandame katuse, tapee-
dime, paneme mööbli kokku, riputame teie 
televiisori seinale, ühendame kodumasinaid 
jne. Peale pisitööde pakume ka täielikku kor-
teri, maja või kontori remont- ja ehitustöid. 
www.mlcp.eu. Tel 5667 7273

• Värvimine, plaatimine, krohvimine, 
tapeetimine. www.mlcp.eu Tel 5667 7273

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

• Ehitustööd, torutööd, põrandakütte 
paigaldus, korterite renoveerimine, katu-
setööd. Tel 5628 4142. nfo.veebel@mail.ee

• Teostame ehitus- ja remonttöid nii 
eramutes kui korterites, vannitoad, sisevii-
mistlus, soojustamine, fassaadid, vunda-
mendid, katused, terrassid jne. Santehnili-
sed tööd. Hinnad mõistlikud. Info tel 5808 
5965

• Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus 
(sise, välis). Septikute ja mahutite paigaldus, 
santehnilised tööd. Hinnad head. Info tel 
5808 5965

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

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Salvkaevude kaevamine, puhastamine, 
remont ja rõngaste vahetamine. Kaevu-
ümbriste ehitus. Tel 5840 0240

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

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

• Teostame ehitus- ja remonditöid, teeme 
kõiki siseviimistlustöid, maalritöid, santeh-
nilisitöid, elektritöid. Samuti vannitubade 
remonti. Tel 518 7979

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

• Maalritööd, trepikodade remont, fas-
saadide värvimine, üldehitus, renoveeri-
mistööd. Tel 5897 9293, Ehmes.ee. Lai 3 a

• Teostan santehnilisitöid Lääne-Virumaal. 
Üldehitus, siseviimistlus, hoone vundamen-
tide rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: Initex@
hotmail.com

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

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

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

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

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

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Korstnapühkija ja pottsepateenused. 
Tel 522 1165

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

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

• Pottsepp ehitab ja remondib küttekol-
deid. Tel 506 9683

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvideeri-
mine. Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong pakub kütte-
süsteemide paigaldust ning hooldust 
(pottsepp, korstnapühkija, keskküt-
tespetsialist, soojuspumbaspetsialist). 
kyttesalong@gmail.com, 558 6786, Jaa-
ma pst. 5 Rakvere, www.küttesalong.ee

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi 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

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

GEELKÜÜNED
Birgit tel 5553 9698 

Sirje Ilutuba, Lai 3a 
Avatud E-R 9-19

    L 9-15

• Terasside hooldus/
õlitamine

• Terrasside ehitus ja re-
mont

• Aedade ehitus ja remont

• Puude lõikus ja 
langetamine, võsalõikus

• Muruniitmis ja 
trimmerdamis tööd

• Vundamendi soojustustööd

• Katuste ja fassaadide pesu

• Tänavakivide 
kõrgsurvepesu

• Vihmaveerennide 
paigaldus/hooldus

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

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 

• VARUOSAD MARGI 
MUDELITELE 

• VARUOSAD HIINA 
MUDELITELE 

• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!

rakvere@starmoto.ee   
56374243

*LASTE ATV=FERRARI - 50 
CC (punane, kõige rohkem 
ostetud) ja elektriline, KROSSI-
KAD, 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, ATV-D (suure 8-tollise 
rattaga)- 125 CC, 150 CC, 200 CC, 250 
CC
•KROSSIKAD 125 CC - erineva raa-
mi kõrgusega; 140CC - õliradiaator
•MOOTORID: sääreväristajale, mopee-
dile, rollerile, ATVle, krossikale.
•Uus MOPEED 72 CC
•JALGRATTAD  
•VARUOSAD, REMONT
JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas; 3-käiguline ratas

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

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

Motopood

• 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

MUUD TEENUSED

• Isiklik abistaja ehk hooldusteenus. 
Tel 5347 5132

• Korteriühistud, kontoriruumid, olme-
ruumid Rakvere/Lääne-Virumaa. Norm-
koristus OÜ. Tel 5391 0536

• Rakvere kliima OÜ müüb, paigaldab 
ja hooldab! Kui otsid õhksoojuspumpa 
või konditsioneer siis küsi meilt pakku-
mist! Õhksoojuspump on väga mugav, 
lihtne ja säästlik küttelahendus. Tasuta 
konsultatsioon tel 5662 2050 või www.
rakverekliima.ee. Standard paigaldus 
295 €. Hooldus 50 €. MEIL ON LÜHIKE 
OOTEAEG!

• Kogemustega kõrgharidusega raamatu-
pidaja pakub teenust igat liiki fi rmadele 
ja FIE-dele. Aastaaruanded soodsalt. Tel 
5568 6385

• Avatud auto käsipesula Rohuaia 6. E-R 
9-17.00, L 9-14.00. Tel 5816 4441

• Pakume oma klientidele ohtlike jäät-
mete ja elektroonika väljavedu kodu-
dest (boilerid, elektripliidid, külmkapid, 
värvid, aerosoolid, õlid jne) Lääne-Viru-
maa piires. Hinnad alates 15 €. Tel 5803 
8559

• Pööningute ja keldrite puhastus, 
samas ka prahi äravedu. Tel 5553 0770

• Kümblustünni rent. Hind alates 45 €/
ööpäev. Rakvere piires transport tasuta. 
www.saunatünn.ee. Tel 514 7518

• Hauaplatside ehitus ja hooldus. Betoo-
nääred. Graniidist ääred ja hauatähised. 
Haljastus. Veoteenus. Planeerime töid juba 
järgmisse aastasse. OÜ Raneim, tel 526 0804

• Pakume halumasina teenust, vajalik 380 
V, max läbimõõt 38 cm. Hind 12 €/tihumee-
ter. Info tel 5390 0545

• Soojuspumbad, müük ja paigaldus. Meilt 
ostetud soojuspumpadel hooldus soodus-
hinnaga. TASUTA konsultatsioon. Calidum 
OÜ. Tel 5818 0046

• Soojuspumpade müük, paigaldus, 
hooldus, remont. Õhksoojuspumba 
siseosa keemiline puhastus. Uued õhk-
soojuspumbad al 395 €. Õhk-vesi soo-
juspumpade müük, paigaldus (Daikin, 
Th ermia, Nibe). VIRU SOOJUSPUMBAD 
OÜ. Tel 5656 4857

•  Müün, paigaldan ja remondin õhk-
soojuspumpasid ja konditsioneere. Tel 
502 4944

• www.arbotec.ee pakutavad teenused: 
ohtlike puude raie, kändude freesi-
mine, võsalõikus, trimmerdamine, 
hekkide lõikamine. Võtke meiega 
ühendust, tel 528 6976; e-mail: info@
arbotec.ee

• Ohtlike puude likvideerimine. Tel 
554 9113

• Raamatupidamine mikro- ja väikeette-
võtetele päris algusest kuni majandusaasta 
aruandeni. Huvi korral kirjuta raamatupi-
damine@avitex.ee või helista tel 5301 6084

• Pakkuda raamatupidamisteenust ette-
võtetele. Huvi korral ühendust võtta numb-
ril 5824 1050 või e-maili teel karlleopart@
gmail.com

• Koristan ära teie vanaraua keldritest 
ja õuedelt, kaasa arvatud auto akud, 
vana auto dokumentidega ja  kodu-
tehnika. Tel 5672 7600

• Arvutite kiire ja usaldusväärne hooldus 
ja remont. Printerite müük, hooldus ja 
rent. Kohapeal suur valik kvaliteetseid, 
soodsa hinnaga analoogtoonereid. Aadress 
E. Vilde 14/1, telefon 553 5475, meiliaadress 
info@itsalong.ee

• TV-antennid, digi-, SAT-TV komplektid. 
Müük. Paigaldus. Konsultatsioon. Garan-
tii. 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 elektroo-
nikat. Helista juba täna tel 551 2053. Vaata 
ka www.hss.ee

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. 
Tel 5616 5761

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. 
Tel 5672 7175

• Kas kellelgi on ära anda köögimööblit. 
Tel 5675 1277

• Müüa puulõhkumisemasin BILKE S3 
(giljotiin tüüpi) traktori külge (jõuvõtuvõlli 
ülekandega). Tel 5624 4605

• Ära anda mööblit: magamis kušett (1,20 
m), riidekapp, roostevaba kraanikauss, 
meeste riided. Asukoht Salatse küla. Tel 
5620 8037

• KAUP-KAUBA VASTU. Pakkuda erinevaid 
täitematerjale (killustik, liiv, muld) võima-
lus tasuda ka vanametallis ja autoromudes. 
Tel 5627 2666 

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid ese-
meid, ka mööblit ja väärismetalle. Tüh-
jendusostud majapidamiste likvideerimisel. 
Raha kohe, kojukutsed tasuta, üle Eesti. 
Antiigiäri Pikk 7, Rakvere. Tel 324 0542, 528 
2330, info@hansaantiik.ee

• Ostan tarbeklaasi tooteid: vaasid, klaa-
sid, pitsid jne. Pakkuda võib kõike. Tel 
507 9984

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

• Ostan tarbeklaasi ja kristallnõusid,- 
tooteid. Pakkuda võib kõike! Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid 
mänguasju. Tel 507 9984

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 5672 
7175

• Ostan Tarbeklaasi vaase, karahvine 
ja pitse. Samuti ostan Norma/Salvo  
mänguauto, rongi, trammi ja 1970–90. 
a cccp 1/43 mudelautosid. Tel 529 1288

• Ostan nõuka- ja vanaaegseid esemeid, ka 
vanametalli, kila-kola, enne müüki võta ka 
minu pakkumine. Tel 503 1849

• Ostan üleliigseid asju: tööriistad, raama-
tud, lauanõud, mööbel. Tel 503 9650

• Ostan pildil oleva vaasi. Pakkuge ka 
õhumullidega lillevaase. Tel 5677 0569

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
seisma jäänuid esemeid: raamatust 
mööblini ja viin ära pesumasinad, plii-
did jne kila-kola. Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju, vanavara, 
vanakraami, kila-kola. Tel 5555 5527

• Ostan vanarauda. Koristan aia, kuuri, või 
garaažinurgast vanaraua. Tasuta ei taha, 
maksan raha. Tel 517 4143

kuulutused.kuulutaja.ee

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuid. Toores lepp - hind 
alates 40 €/rm, kuiv lepp - hind alates 55 
€/rm, saadaval ka sangleppa ja kaske. 
Puud on laotud 5 m3 alustele, hind alates: 
hall lepp 280 €, sanglepp 300 €, kask 330 
€. Puu pikkuse lõikame vastavalt kliendi 
soovile. Transport hinnas. Tel 5347 7664, 
Erko, Kohala küla, Lääne-Virumaa

• Müüa soodsalt lõhutud küttepuud (ka 
kuiva). Pakkuda ka 30 cm 40 L võrgus 
kuivi. Tel 5554 6093

• Müüa saetud, lõhutud küttepuud. Metsa-
kuiv kuusk, kask, lepp. Tel 5192 4320

• Müüa saetuid ja lõhutuid küttepuid koos 
transpordiga. Pikkused vastavalt tellija soo-
vile. Tel 5615 2941

• Müüa lõhutud metsakuiv mänd, sang-
lepp. Kütteklotsid võrgus 2 €. Tel 5192 4320

• Müüa kaminapuud lepp 40 L võrkkotis, 
30 cm, kuivad. Koti hind 2.60 €. Tel 5353 
5344, Haljala vald

• Müüa kuivad pliidipuud 27 cm ja kuivad 
ahjupuud pikkusega 45 ja 50 cm. Ostja 
transport. Tel 513 5442, Enn

• Müüa kuivi ja tooreid küttepuid, koos 
kohale toomisega. Tel 514 3328

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 8848

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja lepa-
puid (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 3 m küttepuud. Tel 5074 553

• Müüa soodsalt kütteklotse ja kamina-
puid + veovõimalus. Tel 501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. Halu pikkus 
vastavalt kliendi soovile. Saadaval: hall 
lepp, must lepp, kask. Hinnad. Alates 37 €/
ruum. Lääne-Virumaa, Väike-Maarja vald. 
Tel 5559 0853



Kuulutaja reede, 27. august 2021 13KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

TEOSTAME: 






metsaväljaveo  
ja metsalõikuse 
teenust;
giljotiini lõikus;
võsalõikus;
saelõikus.

Ettevõte ostab 
kasvavat 

METSA ja VÕSA.

mets.argrupp@gmail.com
+372 512 4759

+372 5686 3083

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

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)

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 5 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Raietööd OÜRaietööd OÜ
VÕSALÕIKUSTEENUSVÕSALÕIKUSTEENUS

• Kultuurihooldus• Kultuurihooldus
• Valgustusraie• Valgustusraie

• Harvesteri eest • Harvesteri eest 
võsalõikusvõsalõikus

SAETÖÖDSAETÖÖD
• Harvesteri järgsed • Harvesteri järgsed 

suured puudsuured puud
• Väiksemad langid• Väiksemad langid
TRIMMERDAMINETRIMMERDAMINE

Tel 5342 9013Tel 5342 9013

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

EHITUS

• Müüa kasutamata hüdroisolatsioon 
15 l, hind 50 €. Tel 5326 7156

• Müüa kuiva saematerjali, erinevad mõõ-
dud ja pikkused. Hind kokkuleppel. Tel 513 
5442, Enn

• Müüa roostevaba lehti paksusega 0,75 
mm, mõõduga 1 x 2 m. Ühe lehe hind 35 €. 
Tel 513 5442, Enn

• Müüa uus Bosch puurvasar, tööriista-
komplekt ja Makita kettsaag. Bosch GBH 
2-26 DRE – 144 € (uuena 288 €). Tööriista-
komplekt erinevate võtmete, tööriistadega 
– 190 € (uuena 390 €). Makita kettsaag (EA 
7300P50E, 4.1 kW) – 250 € (uuena 680 €). 
Tel 5639 6489

• Müüa killustiku erinevad frakt-
sioonid, graniitsõelmeid, ehitusliiva, 
täiteliiva, haljastusmulda. Suuremate 
koguste tellimisel koostame hinnapak-
kumise. Asume Rakveres. Tel 5463 8919

• Katuse- ja fassaadi tööd, materjalid 
otse tootjalt. Tel 5553 0770

• Müüa ehitusprusse Rakvere vallas (Ko-
hala) – 50 x 150 x 6 ja 50 x 100 x 6 mõõtudes. 
Huvi korral helista tel 513 7659

METS

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 552 7322

• Ralfi  Veosed OÜ ostab ladustatud ja kas-
vavat võsa, tel 511 6174. Samas müüa 3 m ja 
lõhutud küttepuud, tel 504 3326

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa hobusesõnnikut. Peenestatud ja 
pakendatud (60 L). Kohaletoomisega. Tel 
520 1570

• Soovin niiduk-traktorit, rohupeenestajat 
või rootorniidukit. Tel 5689 3372

• Müüa kodukana munad 2 € karp (10 tk). 
Vutimunad 0,10 €/tk. Asume Raudlepa kü-
las, sõidan ka linnaringe. Soove võtan vastu 
telefonil 5757 0907

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine.  Info tel 5196 2628 või  
5354 3002

• Müüa sõelutud musta mulda, asukoht 
Rakveres, lisainfo telefonil 526 1408

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

• Ostan T-40 klaasidega parempoolse 
ukse. Tel 550 3408

• Ostan kasutatud mootorsae, ka suuremat 
remonti vajava. Tel 503 9650

VANAVARA

• Ostan majapidamise likvideerimisel teie 
küttepuu ja briketi ning vanaraua ja muu 
kila-kola järgi. Tel 503 1849

• Ostan nõuka- ja vanaaegseid esemeid, ka 
vanametalli, kila-kola, enne müüki võta ka 
minu pakkumine. Tel 503 1849

• Ostan tarbeklaasi värvilisest klaasist 
vaase kuni 100 €/tk, õhumullidega klaa-
sist vaase, nõukogudeaegseid ehteid, 
sõlgi, käevõrusid, merevaiku, karpi-
des lusikaid, EW aegseid kohvikanne, 
piimakanne, serviise, Langebrauni ja 
Lorupi toodangut, Eesti linnapiltidega 
tuhatoose, vaase, topse, Eesti vapiga või 
lipuga esemeid, fotoaparaate, fotosid, 
fotoalbumeid, postkaarte jne. Igasuguse 
huvitava vanavara, raamatute ja kunsti 
ost! Tulen ise kohale - raha kohe kätte! 
Tel 5649 5292

•  Ostan raamatu „Oikumeeni äärel“ 
30 €/tk. Samuti ostan enne 1940. aastat 
trükitud nahkköites vanu raamatuid 
(raamatu selg või kaaned on nahaga 
kaetud), ilusas köites raamatuid, aabit-
said, piibleid, teatmeteoseid, kokaraa-
matuid, maakaarte, linnaplaane, vanu 
dokumente, diplomeid, tunnistusi, 
plakateid, reklaame, silte, kommipabe-
reid, tikutoose, õllepudeleid jne. Said 
päranduseks korteri või plaanid kolida? 
Ostan üleliigse vanakraami ja raama-
tud! Tulen ise kohale - raha kohe kätte! 
Tel 5649 5292

• Ostan vanu ehteid, sõlgi, sõrmuseid, 
käevõrusid, merevaigust ehteid ja kae-
lakeesid, müntidest tehtud ehteid, setu 
ehteid (suur sõlg kuni 1000 €), vanu 
münte, hõberublasid, paberrahasid, 
hõbeuure, kellasid, hõbedast tehtud 
esemeid (pitsid, lusikad, portsigarid 
jne). Huvitavad ka vanad rinnamärgid, 
medalid, ordenid, koolimärgid, spordi-
märgid põllumajandusseltside medalid, 
märgikarbid ja märgivaibad. Pakkuda 
võib igasuguseid esivanematest jää-
nud asju! Tulen ise kohale - raha kohe 
kätte! Tel 5649 5292

• Ostan nõukogudeaegseid ja ka va-
nemaid raamitud seinapilte, graafi lisi 
lehti, õlimaale, akvarelle, kujusid ja 
skulptuure. Samuti ostan igasuguseid 
nõukogudeaegseid keraamilisi kujusid, 
kujukesi, skulptuure ja keraamilisi 
seinaplaate - naisefi guurid, naise pea, 
memm, taat, lind, Kalevipoeg jne. Võib 
pakkuda ka pilte mis vajavad raamimist 
ja korrastamist. Muuda kasutuna seisev 
kunst rahaks! Kõik pakkumised ooda-
tud! Tulen ise kohale - raha kohe kätte! 
Tel 5649 5292

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

• Ostan vanu kellasid. Ei pea ole-
ma töökorras! Võib pakkuda ka ham-
bakulda või üksikuid kuld ja hõbe 
ehteid - ka sulatuseks. Kõik muud 
vanad esemed ka huvitavad! Tel 5872 
5458

• Ostan vanu rahasid, ordeneid, rin-
namärke, medaleid, postmarke, al-
bumeid, vimpleid, tikutoose ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 5872 
5458

• Ostan nostalgilisi nõusid-serviise 
(ka üksikuid). Vanemaid naiste-meeste 
ehteid (kaelaehted, sõrmused, sõled, 
prossid, rinnaehted, mansetid). Huvi-
tavad ka lauanõud, vaasid, karpidega 
lusikad, raamatud, seinamaalid, ehete 
karbid, kujukesed ja muud ilusad vanad 
asjad. Tel 5356 0761, Liina

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid 
mänguasju. Tel 507 9984

• Ostan antiik ja vanemaid esemeid. Pak-
kuda võib kõike. Tel 5616 5761

• Ostan NSVL  fotoaparaate, objektiive, 
vahvliküpsetajaid. Tel 5853 2215  

• Ostan enne 1961. a vene kopikaid, tsaari 
jm. vanu münte. Tel 5606 8763, Arvo

TEATED

• Kodune käsitööpood „REBASTE PESA“ 
avatud Piiral, Metsaveere tänaval. Kui tahad 
saada head kingitust, teeme sulle poe uksed 
lahti kell 8-22 iga päev. Salvesta see telefoni-
number 5332 5213

• Suur allahindlus 30%-50% kõik kaubad 
Kroonikeskuse II korrus

• Müügil lai valik CD ja LP (vinüül) plaate 
Rakvere CHILLI Laadal 04.09

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

MUU

• Ostan enda tarbeks teie seisma jäänud 
sõiduki, universaali või bussi. Soovitavalt 
diisel, kuhu mahuks peale kaabu ja koti veel 
midagi. Tel 5801 9086

• www.toonklaas.ee

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

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

LOE
www.kuulutaja.ee
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Tule toimetusse Tobia küla, Rakvere vald E - R 9-17

 
Anna kuulutus Rakveres Vilde tänav 6a asuvas Grossi Toidukaubad 

kaupluses “Joogid”. Kauplus avatud  iga päev 10-22
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Info ja kandideerimine

TEGUTSEME KA TAPAL.

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

KAUBA 
NIMETUS ÜHIK

MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul, E. kg 1,00 1,70

Maitseroheline (r.sibul, till, petersell) kg 7,00 10,00

Küüslauk , E kg 10,00 12,00

Kurk, E. kg 1,50 1,80

Tomat, E. kg 2,50 3,00

Mugulsibul, E kg 2,50

Peakapsas, E kg 2,00

Suvikõrvits, E. kg 1,00

Porgand, E kg 2,00

Kaalikas, E kg 2,00

Peet, E kg 2,00

Aeduba, E kg 5,00 6,00

Paprika, imp. kg 2,50

Baklazaan, imp kg 2,50

Kibepipar, imp kg 10,00

Vaarikad, E. kg 15,00

Kultuurmustikad,  imp. kg 8,00

Metsamustikad, E liiter 5,00

Pohlad, E liiter 5,00

Must sõstar, E kg 6,00

Karusmari, E liiter 2,00

Ploomid, imp. kg 3,00 3,50

Kukeseened kg 12,00

Mesi kg 7,00

HINNAD RAKVERE TURUL 26. AUGUST 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

PAKUN TÖÖD

• Pakume tööd keevitajale ja plasmapingi
operaatorile Uhtnas. Lisainfo tel 5331 5398

• Pakume tööd automehhaanikule. Kan-
didaadilt ootame varasemat töökogemust 
ja teadmisi autode valdkonnas. Omalt poolt 
pakume konkurentsivõimelist palka, korra-
likku tehnikat ja meeldivat kollektiivi. Tööaeg 
on E-R 9.00-18.00. Tel 5567 3320

• Otsime enda meeskonda C-kategooria 
autojuht-operaatorit survepesuautole. Tel 
5194 4298

• M.K. Reis-X OÜ pakub tööd bussijuhtidele
Rakvere, Tapa ja Kiviõli piirkonda. Lisainfo 
telefonil 510 1872 

• Voyage OÜ võtab tööle bussijuhi (osalise 
tööajaga) Haljalasse. Info tel 509 2583

• Pakume tööd CE-kategooria autojuhile
(poolhaagis). Tööaeg E-R. Täpsem info tel 
5599 2804

• Pakume tööd veoauto lukksepale. Info 
tel 5809 0936

• Soovin endale keldri ehitajaks veterani. 
Tel 5689 3372

• Pakun tööd üldehitajatele Soomes. Tel 
5823 9983, +358 449392862

• Otsime täistööajaga isiklikku abistajat
Rakkes. 50aastane füüsilise puudega mees 
otsib kohusetundlikku abistajat, kelle üles-
andeks on abistamine igapäevastes tegevus-
tes (v.a hooldustöö). Tasu 3,48 €/h (kaasneb 
Haigekassa ravikindlustus) + igapäevane 
toitlustus ning majutuse võimalus. Asukoht: 
Väike-Maarja vald, Rakke alevik. Kontakt: 
hannoatla@gmail.com, tel 527 9507

• Tegevusjuhendaja Rakvere Lille koju. 
Tegevusjuhendajana toetad autismis-
pektrihäirega laste (keskmine vanus 
15-aaastat) arengut, juhendad ja vaja-
dusel abistad lapsi igapäevatoimingutes 
(hommikusöögi valmistamine, tubade 
koristamine, pesu pesemine, hügieeni-
toimingud jne) ja huvitegevustes. Suht-
led ka laste lähedastega. Hoiad korras 
tööd puudutava dokumentatsiooni. 
Tööd tehes tagad tegevusjuhendajana 
sõbraliku, lugupidava ja turvalise õhk-
konna. Tel 507 8951

OTSIN TÖÖD 

• Ehitusmees otsib tööd. Võib olla ka lühi-
otsad. Tel 5810 9388

 Personaalne koeraomani-
ku nõustamine/koolitami-
ne koera kodus või veebis. 
Igale koerale ja tema pe-

rele tuleb läheneda perso-
naalselt ja seda ma teengi. 

Keskendun jõuvabale ja 
positiivsele treeningule. 

Lisaks koolitamisele aitan 
viia Sinu lemmiku veteri-
naari juurde või hoian sel 
ajal, kui ise pead kodust 

eemal olema. 

Terve Koer OÜ 
info@tervekoer.ee, 

5813 9207, 
FB/Instagram: 

Terve Koer 

KUHU MINNA

Rakvere Teater
27. augustil kell 19 esietendus 
„Tavaline ime“ s/s, lav. Eili Neu-
haus
28. augustil kell 19, 29.augustil 
kell 14 ja 19 „Tavaline ime“ s/s

Lääne-Virumaa 
Puuetega Inimeste Koda
4. septembril kell 8 väljasõit 
Rakvere bussijaama tagumisest 
parklast Põlva Reumaliidu Käi-
mispäevale, omaosalus 2 eurot 
transpordi ja 5 eurot lõuna eest 
tasuda bussis. Käimisrajad: 1 km 
ja 3 km. Toimuvad tervisenõus-
tamised, Hiina enesetervenda-
mise meetodid (Riina Hein). 
Tervisetoodete müük. 
Registreerimine kuni 30.august 
tel +372 5569 5179 (Elle Pohlak)
8. - 15. september Lääne-Viru 
Puuetega Inimeste Koja mees-
kond puhkab
18. septembril kell 11 ühisüritus 
Järvamaa Allergia seltsiga Voose 
Päikesekodus (Anija vald, Harju-
maa). Väljasõit kell 10 Rakvere 
bussijaama tagumisest parklast. 
Omaosalus liikmetele: 2 eurot 
transport, 5 eurot lõuna. Mitte-
liikmetele: 5 eurot transport, 10 
eurot lõuna.
Omaosalus tasuda Lää-
ne-Virumaa Allergia ja Ast-
maühingu pangakontole 
EE312200221061297770. Sel-
gituseks märkida „18.09 ürituse 
omaosalus“. Osalemisest teatada 
ja omaosalus tasuda 7. septemb-
riks.

Kava:
Kell 11- Päikesemaja tutvustus, 
räägib Tanel Talve
Kell 12 - 13.30 loeng ja teraa-
pilised tegevused: “Kuidas toi-
me tulla oma vaimse tervisega 
Covidi ajal“, lektor on terapeut 
ja kogemusnõustaja Anne Tip-
ner-Torn
Kell 13.30 - 14 lõuna 
Kell 14 - 14.30 ümarlaud
Orienteeruv tagasisõit kell 15 - 
15.30.
20. septembril kell 13 Südame-
haigete ühingu üldkoosolek ja 
lõuna Virma pubis.
Osalemisest teatada tel 5164349 
(Piret), omaosalus 5 eurot maks-
ta kohapeal.
 25. septembril Silmufestival 
Narva-Jõesuus (ürituse toimu-
mine selgumas).
Õigusnõustamine: vajalik on 
eelregistreerimine SA Õigus-
teenuste Büroo telefonil 53 850 
005 E-N kell 10-16. Muul ajal 
saabunud kõnede puhul (v.a. 
laupäev ja pühapäev) või kui 
kõnele hetkel vastata ei saa, 
helistatakse pöördujale tagasi.
Teenus on sihtgrupi jaoks tasu-
ta. Vajadusel on võimalus kasu-
tada nõustamisel viipekeeletõlki.

NB! Seoses COVIDi kõrgenenud 
riskiga on alates 26. augustist 
valitsuse määrusega taas maski-
kandmise kohustus. Palun olge 
valmis esitama oma COVID 
tõend. Haigussümptomitega pa-
lume üritusele mitte tulla.
Info tel. +372 53 429 043
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Curly Strings „Pidu meis eneses“
Intensiivne ja mänguline mu-
sitseerimine, ilusad meloo-
diad ja siiras esitus. Just nii on 
kodumaise folk/etno/kantri-
muusika ühte juhtansamblit 
Curly Stringsi iseloomusta-
tud. Tähelend algas neil aas-
tal 2013 ja aegade jooksul on 
palju muusikaauhindugi no-
pitud. Tore, et selline vahva 
kollektiiv on leidnud tunnus-
tust ka välismaal.

Curly Stringsi eelmisest 
stuudioalbumist on üksjagu 
aega möödas. „Hoolima“ 2017 
oli viimane.

Lõpuks selle aasta mais il-
muski neilt kauaoodatud 
värske album. Kusjuures hu-
vitav siinkohal – tegemist on 
topeltalbumi esimese osaga, 
teine täispikk plaat tuleb juba 
selle aasta sügisel.

Uue albumi valuline kaane-
pilt äratab küsimusi, valmis-

tab ette selliseks „nutuseks“ 
sisuks, elu varjukülgedel kul-
gevaks. Kuid tegelikult on pi-
gem täis positiivset meeleolu, 
elujaatust ja selgelt tajutavat 
nooruslikku energiat. Kaks-
teist lugu, üle neljakümne mi-
nuti muusikat. 

Curly Strings on ise öelnud, 
et nad tahavad siin pakkuda 
ilu, õnne ja inspiratsiooni. 
Sedagi, et plaadil on sees su-

vine vibratsioon. Kahtlemata 
vastab tõele.

Bändi saund oluliselt muu-
tunud pole, selline rahvalik 
folk ja kantri, üldjuhul lusta-
kamat sorti esitused.

Samas ütleks ikkagi, et na-
tuke ebaühtlane album. Siin 
on täiesti gurmeepalasid nagu 
parajalt hoogne „Ei vaja maa-
ilm“, toredasti sõnastatud 
„Taevas seab riidu“ ja väga 
kaasahaarav, 

parimatest parim kuldse 
helgiga „Kannan kaasas kal-
leid“. Nendest kolmest on vi-
deoklipidki, kindlasti tasuvad 
vaatamist. Magedamad lood 
vaatavad vastu lõpusirgelt.

Curly Strings töötleb plaa-
dil ka ühte väga tuntud me-
nupala. „Rotterdam“ on vär-
vitud ja mugandatud küll 
igati nendelikuks, kuid laulu 
originaal ise jääb igal juhul 

etemaks.
Mis koosseisu puudutab, 

siis see on endine. Eeva Tal-
si, viiul ja laul. Taavet Niller, 
kontrabass. Jaan Jaago, kitarr. 
Villu Talsi, mandoliin. Kuigi 
võrratu Eeva Talsi on põhi-
lauljaks, annavad kõik mehed-
ki siin-seal tsipakese mehise 
tasakaalustava vokaalipanuse.

Kokkuvõtteks. Folk, blue-
grass on endiselt esil ja kind-
lasti ootaks Curly Stringsi 
kontsertesinemisi, mis täien-
davast energiast tulvil.

Albumiga kaasneb mahu-
kas voldik. Stiilsed must-val-
ged pildid Curly Stringsist, 
laulusõnad. Metsatöllilik lä-
henemine, kõikide laulude 
pealkirjad ja laulusõnad on 
paralleelselt tõlgitud ka ingli-
se keelde.

Hinne: 7/10

Ülo Külm

MÕNE REAGA

Muinastulede ööl mere äärde 
tulekuks ei ole piiranguid

A ugustikuu viimase laupäeva õhtul, sel aastal 28. au-
gustil, süttivad randades traditsioonilised lõkked, et 
tähistada muinastulede ööd. Ettevõtmise eestvedaja 

MTÜ Tuleranda ootab sarnaselt varasematele aastatele kõiki 
lihtsalt mere äärde oma lõket süütama. 

„Oma väikesed lõkked võib igaüks oma välja valitud rannas 
süüdata kell 20:30, et hämaruse saabudes oleks leegid juba 
teistele rannas viibijatele näha. Kes lõket süüdata ei soovi, on 
mereranda või mujale veekogu äärde lihtsalt oodatud vaa-
tama, kas eemalt lõkkeid paistab,“ märkis muinastulede öö 
eestvedaja Mairold Vaik.

Sadadest lõketest moodustub Eesti randadesse lõkete kett, 
mis jätkub ka naaberriikidesse ümber Läänemere. „Vaikses 
kohas mere ääres tekib alati pidulik tunne ja see võimendub 
igat naabruses asuvat lõket märgates,“ kirjeldas Vaik. „Kuna 
sel aastal soovitatakse suurematest rahvakogunemistest ee-
male hoida, siis tulebki sellest sündmusest nii osa võtta, kui-
das see traditsioon kunagi on alguse saanud – omastega koos 
või väikestes sõpruskondades oma rannas,“ lisas ta.

MTÜ Tuleranda kogub veebikaardile muinastuled.ee lõkke-
teateid. Samuti levitavad MTÜ eestvedajad jätkuvalt hoolivat 
mõtteviisi, et randades käitutaks loodushoidlikult, ei lennu-
tataks taevalaternaid ja looduskaitsealadel rannas viibides pi-
gem lõkke tegemisest hoidutaks. 

Muistsel ajal süüdati lõkked teadete edastamiseks kaugete 
vahemaade taha või tee näitamiseks merelolijatele. Täna-
päeval, 90-ndate algusest saanud traditsiooni kohaselt süü-
datakse lõkked selleks, et jagada ühtsustunnet kõikide Lää-
nemere ääres elavate inimestega. „Tuletame endile ja teistele 
meelde, et meri, mis meid ühendab, vajab hoidmist. Mõtleme 
seekord ka neile, kes viimase paari aasta pingelistel aegadel 
kogu maailmas on meie hulgast jäädavalt lahkunud,“ soovitab 
MTÜ Tuleranda.

Kuulutaja

Esteetiline nauding nõudlikule täiskasvanule
Kinokavva ilmunud „Rohe-
line Rüütel“ võib õigel siht-
grupil kergesti silmist mööda 
joosta, kui vaadata lihtsalt fil-
mi lühitutvustust, mis ütleb, 
et tegemist on fantaasiafilmi-
ga rüütlitest. See ei ole laste-
film, kaugeltki mitte.

„Roheline Rüütel“ on mui-
nasjutufilm täiskasvanutele 
ja seda mitte seetõttu, et seal 
oleks mingi hirmus lapse-
kõlbmatu kõlvatus, vereprit-
simine või muu roppus, vaid 
eelkõige ongi terve lugu pi-
gem täiskasvanutele suuna-
tud jutustamislaadis, visuaal-
ses ja kõlalises keeles üles 
ehitatud. Lapsi jätab selline 
kunstfilm ilmselt suhteliselt 
külmaks. 

Tegemist on üsnagi teat-
raalse filmiga, kuid mit-
te selles halvas mõttes, kus 
stseenid on staatilised ja näit-
lemine puine. Ei-ei, vastu-
pidi, kõik on vägagi paigas, 
dünaamiline, filmilik, kiidan 
ja kummardan, väga šikkmo-
dern ja nauditav nii neile, kes 
armastavad teatrit, kui nei-
le, kes armastavad kunstilisi 
filme.

Ja muidugi on oluline mai-
nida, et see ei ole pelk kos-
tüümidraama, vaid korralik 
kaasamõtlemise film, esteeti-
line ja väga hõrk nauding, sa-
mas mitte liiga nišigurmaani-
le. Kõik, kellele on meeldinud 
vähemalt ükski kunstinäitus 
või näiteks klassikalise muu-

sika kontsert, võiksid sellest 
filmist rõõmu tunda. Küll aga 
tuleb vaim valmis panna just 
kunstilise elamuse saamiseks, 
mitte selleks, et ees ootab põ-
nev muinasjutumärul.

Filmi režissööriks-stse-
naristiks on David Lowery, 
kelle kitsamaks ampluaaks 
ongi seni olnud just fantaasia-
filmid. Eesti publikule võib 
tema filmidest tuttav olla 
näiteks „Kummituslugu“ („A 
Ghost Story“, 2017), mis oli 
omanäoline, teistest eristuv, 
originaalne kummituslugu, 
kus värskelt surnud mees 
ei suutnud leppida sellega, 
et ta tõepoolest surnud on. 
Kindlasti sedalaadi film, mis 
sööbib mällu pikaks ajaks, sa-
masse kategooriasse läheb ka 
„Roheline Rüütel“.

Film põhineb 14. sajandist 
pärit poeemil „Sir Gaiwan 

and the Green Knight“, au-
tor teadmata. Lowery on selle 
väga elegantselt filmiks vor-
mistanud ja kuigi too Rohe-
line Rüütel jätab pigem odava 
otsa teatri lavakujundusliku 
mulje, siis kummastaval kom-
bel selline lahendus sinna fil-
mi just sobibki. Muus osas ei 
ole mingit allahindlust filmis 
kuskilt tunda, lihtsalt suurte 
kassahittide visuaalefekti-
dest ära rikutud vaade paneb 
esmalt mõtlema, et näe, mis 
odav butafooria.

Film ise siiski on super, 
tuleb tunnistada, et kõik on 
paigas, peenelt välja kaalu-
tud, välja mängitud, sedalaa-
di film, mida tegelikult peaks 
vaatama mitu korda, et lõ-
puks kõiki nüansse tabada. 
Mitmekihiline. Ja muidugi on 
see puhas kiitus.

Lugu räägib sellest, kuidas 

ükskord jõulude ajal ilmub 
kuningas Arthuri ümar-
lauda Roheline Rüütel, kes 
esitab väljakutse, et kes iga-
nes julgeb teda kirvega lüüa, 
saab vastulöögi aasta pärast. 
Väljakutse võtab vastu söör 
Gaiwan (Dev Patel), kes on 
sel hommikul aga möödunud 
piduööst suht magamata ja 
ilmselt pohmelliski, ega saa 
õigupoolest arugi, missuguse 
hulljulge ja pöörase teoga ta 
hakkama saab, kui rohelisel 
puutohtlasel pea maha lööb. 
Tasapisi hakkavad asjad edasi 
arenema, mängu tuleb müs-
tilisi olendeid, veidraid seik-
lusi, kuid, kordan veelkord – 
kõik see on filmis rüütatud 
pigem täiskasvanuile sobivas-
se vormi.

Film on kohati sünge, aeg-
lase tempoga, mõtlusse las-
kuv, muusika on pigem tõsise 
laadiga (väga muljetavaldav 
helikujundus). See on võimas 
rännak läbi raskuste, vigade, 
lootuse. Kokkuvõttes üdini 
poeetiline visuaalne jutustus, 
mida soovitan omal nahal 
kogeda. Kellel pole võimalik 
kinno minna, jätke see peal-
kiri meelde ja laenutage esi-
mesel võimalusel videolaenu-
tusest. Kuigi, see on suure ek-
raani film, kohe kindlasti. Kui 
millegi kohta saab üldse öelda 
„eepiline“, siis siin see film on 
kohe kindlasti eepiline.

Margit Adorf

Eesti Pagulasabi korraldab Rakveres Egiptuse kultuuri õhtu
Neljapäeval, 2. septembril, 
algusega kell 18 toimub Rak-
veres kohvikus Saffron Egip-
tuse kultuuri õhtu. 

Egiptusest Eestisse kolinud 
Kamel Elbashatly räägib lühi-
dalt riigi ajaloost, traditsioo-
nidest ja annab nõuandeid, 
milliseid huvitavaid kohti 

Egiptuses reisides külastada. 
Ühtlasi saab õppida falaafe-

leid ning Araabia kohvi 
valmistama. Õhtu jooksul 
maalib kunstnik Raimond 
Kukuškin Egiptuse kunstile 
omases stiilis araabia naise 
pildi, mis hiljem külaliste va-
hel välja loositakse. 

Osalemine on tasuta, esita-
da tuleb tõend vaktsineeritu-
se, läbipõdemise, varasemalt 
tehtud negatiivse testi tule-
muse kohta või teostada enda 
kaasa võetud kiirtest enne si-
senemist.

Ettevõtmise korraldab pro-
jekti „Saame tuttavaks“ raa-

mes Eesti Pagulasabi. Koos 
partneritega korraldatakse 
üle Eesti kahe aasta jooksul 
kokku 45 üritust. Projekti 
kaasrahastavad Euroopa Liit 
Varjupaiga-, Rände- ja in-
tegratsioonifondi kaudu ning 
EV Siseministeerium.

Kuulutaja

Gaywan (Dev Patel) oma muinasjutulisel rännakul. Foto: Pressimaterjalid
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Sealiha
al veerand seast

2.40 €/kg

Müüme sealiha ettetellimisel
Vajangul, Jõgeval ja Mustvees

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Lääne-Virumaal kojuvedu TASUTA

ARMATUURRAUA
MÜÜK, LÕIKAMINE
JA PAINUTAMINE

TEL 58 36 1111
TEL 53 53 5686

KUIVATI TEE 3, VELTSI KÜLA
RAKVERE VALD

LÄÄNE-VIRUMAA

WWW.RAKTERAS.EE

Aadress: Jahvataja, Tõrma küla,

Rakvere vald, Lääne-Virumaa, 44406

• PARIMA HINNAGA

FASSAADI-, SOKLI- JA

TULETÕKKEPLAADID

• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Kas jalgadega esineb probleeme?
Achilleus Jalakliinikust saad kiirelt abi!

Professionaalse väljaõppe saanud meditsiiniõdede
teenused on suunatud jalalaba hooldusele ja ravile -

ravipediküür, kahjustunud või sissekasvanud
varbaküüned, naha- ja küünepaksendid, kannalõhed,
konnasilmad ja soolatüükad, diabeetilise jala hooldus.

Lisaks ortopeedi tasulised vastuvõtud.

Külastage meid Rakvere kesklinnas, Vilde 14.
Telefon 51 22 120, e-mail info@achilleus.ee

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused
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