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Hiljuti rääkis üks mees 
teisele, et käis mootorrat-
taga Londonit avastamas. 
„Kas sa oled Londonis 
käinud?“ küsis ta vestlus-
kaaslaselt uudishimuli-
kult. „Ei, aga Pariisis 
olen,“ kõlas vastuseks. Ja 
juttu jätkus kauemaks. 
Jutuajamise erilisus seis-
nes selles, et kõne all olid 
Eestimaa külad.

Helis Rosin

Paljud ihkavad puhkuse ajal 
või pikemal nädalalõpul ko-
dust eemale saada ning mida-
gi uut ja põnevat avastada. 
Enne, kui kiirustada lennupi-
leteid broneerima, tasub kaa-
luda alternatiivset võimalust. 
Miks mitte sõita autoga 
Londonisse, Norrasse või Si-
berisse ja avastada kodumaad. 
Allpool saate ülevaate, millis-
te riikide ja suurlinnade ni-
melisi külasid Eesti kaardilt 
leida võib.

Läti, Rootsi ja Norra
Eestis on neli Läti küla 

(Raplamaal, Tartumaal, Har-
jumaal ja Läänemaal). Tartu-
maal Ülenurme vallas asuv 
küla on tekkinud ilmselt asu-

kate Läti päritolu märkivast 
lisanimest. Teiste külade pu-
hul pole nime päritolu täpselt 
teada. Siinkohal tasub välja 
tuua ka huvitava eestikeelse 
väljendi „pikk kui läti küla“, 
mis tähendab pikka ehitist.

Eestis on ka neli Rootsit 
(kaks Läänemaal, üks Rapla-
maal ja üks Hiiumaal) ning li-
saks veel kolm Rootsiküla 
(Kihnus, Saaremaal ja Tartu-
maal) ja Rootsivere (Muhus). 
Lisaks on veel Suure-Rootsi, 
Noarootsi ja teisigi nimesid, 
milles meie naaberriigi nimi 
sisaldub.

Külad on saanud nime 
enamjaolt seal elanud roots-
laste järgi. Teisalt jälle Tartu-
maal Alatskivil asuva Rootsi-
küla nime kohta on oletus, et 
tegu on kas rahvanimetusega 
rootsi või hoopis vene sõnaga 
роца (tõlge - varjatud jahionn 
metsas).

Järvamaal Koeru vallas 
Norras asub juba orduajal ra-
jatud samanimeline mõis, mis 
sai oma nime 18. sajandi al-
guses mõisa omanike Knor-
ringite järgi. Saksapärane alg-
ne nimi Kaltenbrunn viitab 
aga mõisa ümbritsevatele 
külmadele allikatele. Norra 
allikad asuvad Endla loodus-

Kas sõita puhkusel 
Londonisse või Pariisi?

kaitsealal, mida matkahuvilis-
tel külastada tasub. Seal ei ole 
küll Norrale omaseid mäge-
sid, küll aga ürgne loodus.

Lisaks on Läänemaal ka 
kaks Norrby küla, tuletatud 
rootsi sõnadest norr ja by ehk 
tõlkes põhjaküla. Niisiis Nor-
raga pole neil küladel mingit 
seost.

Moldova ja Siberi
Eesti ainuke Moldova asub 

Ida-Virumaal Lüganuse val-
las. Ühe nimeversiooni järgi 
kujunes külanimi 18. sajandi 
lõpus Aa mõisa all elanud va-
batalupoeg Johann Moldau 
järgi, mil tema loodusnimest 
sai ka küla nime.

Kui reisihuvilised satuvad 
Moldovasse, sõidetakse ilm-
selt mööda kruusast külava-
heteed ja külastatakse Moldo-
va randa. Vaatama saab min-
na ka 1,5 m kõrgust Ahermu 
juga, ent see on raskesti leitav 
ja juurdepääs keeruline.

Siberi küla paikneb Lää-
ne-Virumaal. Siberi nimi on 
Eestis antud enamasti kauge-
matele, üksikutele või kõrva-
lisematele kohtadele. Viru-
maa Siberi puhul võis nime-
valikule kaasa aidata talupoe-
gade ümberasustamine. Va-
rem oli ka Kiili vallas Siberi 
küla (nüüd osa Sõmerust), 
mille nimi oli tuletatud sel-
lest, et maa oli suure metsaga 
kaetud nagu Siberis.

Pariisi, Londoni 
ja Kosova

Virumaalastele tuntuim ni-
mekaim – Pariisi küla – asub 
Kadrina vallas ning selle lä-
histel paikneb maaliline Nee-
ruti maastikukaitseala. Seal 
on nii treening- kui ka mat-
karajad aktiivset eluviisi ar-
mastavatele inimestele.

Pariisi küla oli algselt Jõe-
pere mõisa saunaküla, kuhu 
enamjaolt käsitöölised endale 
saunu ehitasid. Kõik krundid 
olnud ümbritsetud roigas-
aedadega, nii et tekkis täna-
vavõrk. Saksi mõisnik öel-
nud, et seal on tänavad nagu 

Pariisis, sellest saanudki küla 
nime. Teise legendi järgi ole-
vat sealt pärinev soldat 1812. 
aastal sõja ajal Pariisis käinud 
ja sealt nime kaasa toonud.

Londoni küla asub 
Alam-Pedja kaitsealal Viljan-
dimaal Kolga-Jaani vallas. 
Nimelugu on omapärane: 
mõned aastad enne II maail-
masõda asutati väike klaa-
sivabrik, mille ametlikuks ni-
meks oli Pedja klaasi väike-
tööstus. Vabrikul oli aga suur 
savist korsten, mis ulatus tihti 
luhale laskuvast udust kõrge-
male. Kord olevat vabriku 
peaosanik naljatamisi selle 
udu ja korstna kohta lausu-
nud: „London mis London!“ 
Sellest peale jäänudki vabri-
kule ja talule suure linna ni-
mi, mis rahvasuus tänapäeva-
ni kindlalt püsib. Rahvasuus 
levib ka teisi lugusid, mis seo-
tud Põltsamaa ja Pedja jõe 
ühinemiskohaga ning Londo-
ni ümbruskonnaga.

Alam-Pedja kaitsealal saab 
läbida Selli-Sillaotsa õpperaja, 
Kirna matkaraja ja Põltsa-
maa–Kärevere veematkaraja.

Kosova küla asub aga Põl-
vamaal Ahja vallas, kuhu ta-
sub sisse põigata Taevaskoda 
külastades. Kosova ristimets 
kuulub pühapaikade andme-
baasi, ent inimtegevuse tõttu 
on see hävinud.

Soomevere ja Venevere
Soomevere külad asuvad 

Viljandimaal ja Jõgevamaal. 
Viljandimaal Kõo vallas asu-
va Soomevere nimi olevat tu-
letatud 17. sajandil selles kü-
las elanud Sommafer Peteri 
järgi, kes pärines Soomest.

Venevere asub nii Viljandi-
maal kui Lääne-Virumaal 
ning Veneküla Ida-Virumaal 
ja Harjumaal. Sõna vene on 
siinjuures tuletatud kas soo-
me keelsest sõnast vene ehk 
paat või vene päritolu elaniku 
järgi. Näiteks Järva maakon-
nas asuv Venevere, varasema 
nimega Wennefere, puhul on 
märgitud, et sealne talupoeg 
oli pärit võõralt alalt.

Rohkelt uudishimu ja teadmisjanu!
Käes on sügis. Taas kogunevad parvedesse linnud ja meie 

lapsed. Ühed lendavad lõunamaale, teised suvel laste naas-
mist oodanud koolimajadesse.

Teadmistepäeval asub Lääne-Virumaal kooliteele enam 
kui 6300 õppurit, nendest 360-le on see esimene koolipäev. 
On päris pisikesi, kes lähevad, ärevus südames, alustama 
midagi täiesti uut. On neid, kel mitmendat aastat tuttav tee 
jalge all, sõbrad ees ootamas ning koolimaja välisuksest 
pööninguluugini teada. Leidub neidki, kel ärevus hinges 
seetõttu, et viimasest koolipingi lihvimisest möödas päris 
mitmed aastad.

On hea meel, et meie maakonnas jagub lapsi ja noori – 
õppureid, kes meie koolimajad täidavad, siit edasi püüdle-
vad ja kord tagasi tulevad. Naasevad kodumaakonda oma 
teadmiste, oskuste ja lisandunud energiaga.

Mõni inimene võib õppida kogu elu, saada koolis häid 
hindeid ning kiituskirju, kuid seepärast ei ole ta veel tark. 
Teine seevastu aga ei pruugi olla haritud, kuid tema mõtted 
ja arvamused kiirgavad tarkust ja teadmisi, mida saab läbi 
kogemuste ning uudishimu.

Minu arvates peabki kooliõpilaste igapäevaseks varjuks 
olema uudishimu, mis saadab õpilasi koolis ning väljaspool 
kooliruume, avab nende silmad ja kõrvad ning paneb suu 
küsima küsimusi, mis viivad elus edasi ja annavad teadmisi. 
Ka maailmakuulus füüsik Albert Einstein on arvanud, et ta 
saavutas kõik tänu uudishimule ning tema enese anded olid 
olematud.

Algaval õppeaastal soovin õpilastele rohkelt uudishimu ja 
teadmisjanu. Olge loovad, vaadake ringi avatud silmadega ja 
küsige – tundke huvi.

Ärgu kunagi kadugu teie avastamisrõõm. Ärgu tulgu tü-
dimus teile, kes te jätkate. Ärgu kadugu sära ühegi õpetaja 
silmist. Märkamist ja sallivust meile kõigile elukestva õppe 
rajal. Üllatusi, äratundmis- ja avastamisrõõmu, kallid lääne-
virukad.

Head teadmistepäeva ja rõõmsat kooliaasta algust!

Marko Torm,
Lääne-Viru maavanem
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Moe käsitööõllevabrik on 
tegutsenud ligemale kaks aas-
tat. Seda küll täpsustustega: 
kaubamärki Muddis kandvad 
õlled jõudsid turule juba 
2014. aastal, kuid oma tehase 
puudumisel pruuliti neid esi-
algu renditud seadmetel teis-
tes pruulikodades. Ja kui veel 
täpsem olla, siis Moel toodeti 
õlut ka aastatel 1886/1887-
1914 ja seda sisuliselt samades 
ruumides kus tänagi.

Aastakäigu eriõlled
Moe õllevabriku põhisorti-

mendis oli seni 7 õlut. „Erine-
valt teistest väiketootjatest 
oleme üsna konservatiivsed,” 
rääkis pruulmeister Marius 
Vahur. 

„Kõik seitse on erineva 
maitsega ja erinevas stiilis 
õlut, me pole läinud seda 

teed, et tuua iga kuu turule 
„uus” õlu, mis eelmisest 
võib-olla nii väga ei erinegi.”

„Uue eisbock’iga on aga pi-
sut teine lugu,” jätkas ta. „Sel-
le õllega tahame tähistada 
aastat 2017. Nimelt toome tu-
rule aastakäigu seeria, kuhu 
kuulub kaks-kolm eriõlut, 
sealhulgas kõnealune jääõlu. 
See tähendab, et pruulime 
neid vaid ühe partii ja täpselt 
sellist rohkem ei tulegi! Järg-
misel aastal teeme juba 2018. 
seeria jne.”

Eisbock’iga peavad õllegur-
maanid seega kiirustama – 
tehnoloogia on selline, et 
2500liitrine laar külmutatak-
se ära ja alles jääb vaid see 
osa, kuhu pakasepoisid ligi ei 
pääse ehk umbes pool esialg-
sest kogusest. „Tulemuseks 
on kange, hästi rammus ja 

Moe õllevabrik hakkab pruulima jääõlut
Moe õllevabrikus siirdati miinuskraadideni 
jahutatud laagerdustanki 2500 liitrit 
bock-stiilis õlut November. Juba varasuvel 
pruulitud õllelaar kogub seal rammu ja mait-
set ning aasta lõpuks valmib sellest tume ja 
tummine eisbock – suhteliselt vähelevinud 
stiilis õlu, mida muidu nii kirjul Eesti käsi-
tööõllemaastikul teadaolevalt seni veel teh-
tud polegi.

Liisi Kanna

maitseküllane jook,” kinnitas 
pruulmeister Vahur. „See on 
õlu, mida ei tohi tarbida too-
pide viisi, vaid tuleb nautida 
kamina ees ja linnunokatäie 
kaupa.”

Eisbock’iga on asi selge, aga 
teised aastakäiku 2017 kuulu-

vad õlled? „Kõike ei või ka 
välja lobiseda,” muigas pruul-
meister. „Saan vaid nii palju 
öelda, et aastakäigu-seeria õl-
led villime eksklusiivsesse 
väikesesse šampusepudelisse 
ja kõik need õlled kõlbavad ka 
keldrisse ootele panna, sest 

aeg teeb neid vaid paremaks.”

Reedene laomüük
Alates septembrist hakka-

vad Moe õllevabriku ja Moe 
peenviinavabriku ühisel ter-
ritooriumil toimuma Black 
Friday („musta reede”) stiilis 

laomüügid. 
„Oleme tegutsenud küll ju-

ba kaks aastat, aga ikka on 
paljudele üllatuseks, et Moel 
tehakse õlut,” tõdes Moe Õl-
levabrik OÜ juhatuse liige 
Rein Karema. „Osalt on see 
mõistetav – paari aastaga on 
tekkinud Eestisse ligemale 40 
väikest pruulikoda ja kirjus 
rivis on raske järge pidada. 
Meie õlled, mis kannavad 
kaubamärki Muddis, on küll 
esindatud kõigis suuremates 
jaekettides, kuid näiteks sa-
mas kõrval Tapal on Muddise 
õlu saadaval vaid üksikutes 
baarides.”

„Samas on kodukandi rah-
vas meid hästi vastu võtnud – 
laatadelt ja avalikelt üritustelt 
oleme saanud üdini positiiv-
set tagasisidet,” jätkas ta. „Eks 
me ise pea ka rohkem pingu-
tama ja end nähtavamaks te-
gema ning seepärast hakkame 
otse oma tehases korraldama 
„reedest laomüüki.” 

Esimene „reedene la-
omüük” toimub Moe poes, 
mis tegutseb endise piirituse-
tehase territooriumil, 8. sep-
tembril. Loomulikult on Moe 
vabrikupoes müügil ka kõik 
Moe peenviinavabriku joo-
gid. Samas toimuvad degus-
tatsioonid ja saab tutvuda ka 
õlle- ja peenviinavabrikuga. 
Lisaks on avatud piiritus-
muuseum.

Õllemeister Marius Vahur on katseta-
nud ja eksperimenteerinud juba pool 
aastat ning nüüd viimaks on ta tule-
musega rahul - seni vaid testpruulina 
eksisteerinud eisbock’i saab tootmisse 
lasta.

Foto: Seidi Lamus-Tšistotin
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Lugeja küsib: Meie töö-
kotta toodi tegevuse lõpe-
tanud firmast tööpinke. 
Sellel, millega töötan, on 
juhtimisnuppude puldist 
mingid nupud puudu - 
puldil on kinni kaetud 
augud. Kuidas veenduda, 
kas tööpink on kasutami-
seks ohutu?

Vastab Rein Reisberg, 
Tööinspektsiooni töö-
keskkonna konsultant.

Soovitan esmalt arutada probleemi ettevõtte töökeskkon-
naspetsialistiga. Tema peab olema kursis, millised ohutus-
seadised on tööpingi valmistaja ette näinud. Kui ettevõttes-
se paigaldatakse uus tööpink, tuleb tööandjal läbi viia selle 
korrasoleku ja paigalduse õigsuse kontroll. Kontrollimisel 
tuleb jälgida, et tööpingi konstruktsiooni või kasutusviisi 
poleks muudetud nii, et see halvendaks töövahendi ohutust 
võrreldes valmistaja poolt ettenähtuga. Kinni kaetud augud 
juhtimispuldil viitavad sellele, et ilmselt on mingeid muuda-
tusi tööpingil tehtud. Millised ohutusseadised on tööpingil 
ette nähtud, saab teada tööpingi valmistaja koostatud kasu-
tusjuhendist.

Tavapäraselt peab tööpingi kasutaja alalises töötamisko-
has olema vabalt juurdepääsetav töökindel seadis masina 
hädaseiskamiseks. Selle tunneb ära värvi ja kuju järgi – pu-
nane seenekujuline nupp kollasel alusel. Seiskamisnupp on 
ette nähtud masina seiskamiseks hädaolukorra puhul ja 
peab olema kasutatav kohtades, kus töötaja tavapäraselt 
tööülesandeid täidab. Tööpingi seiskamine võib olla vajalik 
näiteks juhul, kui töötaja riietus on jäänud tööpingi vahele.

Parema ohutustaseme saavutamiseks on mõnele tööpin-
gile paigaldatud ohutusseadised, mis seiskavad tööpingi, kui 
töötaja hakkab lähenema ohualale. Sellisteks seadisteks on 
ohutusmatid, turvakardinad, ohutustrossid, fotoandurid ja 
blokeeringuga katted või väravad.

Turvalise elukeskkonna 
loomine ja hoidmine korte-
riühistutes ning korterela-
mupiirkondades algab ühis-
tute ja politsei koostööst. 
Piirkondliku politseitöö ees-
märk on luua turvalisust läbi 
politsei ja kogukonna hea 
kontakti, teabevahetuse 
ning õiguskorra probleemi-
de ühise lahendamise ja en-
netamise.

Korteriühistud on turvali-
suse küsimustes heaks kon-
taktiks politsei ning ma-
jaelanike vahel. 7. septemb-
ril viib Eesti Korteriühistute 
Liit koostöös Politsei- ja Pii-
rivalveametiga lõpule  teavi-
tusprojekti „Turvalisus kor-
termajas – infopäevad kor-
teriühistutele Lääne-Viru-
maal 2017”. Projekti raames 
on juba toimunud infopäe-
vad „Turvalisus korterma-
jas” Kundas ja Tapal.

Riigi poolt kinnitatud „Si-
seturvalisuse arengukava 
2015–2020“ üldeesmärgiks 
on tagada Eesti inimestele 
tunne, et nad elavad vabas ja 
turvalises ühiskonnas, kus 
igaühe väärtus, kaasatus 
ning panus kogukonna tur-
valisusesse loovad ühe kaits-
tuima riigi Euroopas. Nuti-
kate, optimaalsete ja mõju-
sate lahendustega paranda-

„Rakvere Mõisavälja 6 ehi-
tatakse ettevõtte Enegar OÜ 
poolt. Enegari tugevus on 
väikelinnade arendused ja te-
gevus on kestnud juba 15 aas-
tat,“ rääkis arenduse müü-
giesindaja Hardi Link.

„Rõõm on tõdeda, et Rak-
vere on nii suuremas plaanis 
kui ka konkreetse valmiva 
Mõisavälja 6 arenduse osas 
andnud positiivset tagasisidet 
ja huvi uuemate eluasemete 
osas on pidevas tõusus. Ka 
välisriikidest ostjate tähelepa-
nu valmiva arenduse vastu on 
olnud keskmisest suurem,” li-
sas ta.

„Korterid on valguskülla-
sed, lõpuni viimistletud ja 
loovutamiseks valmis. Saada-
val on nii kahe- kui ka kolme-
toalised rõdudega korterid. 
Suureks eeliseks on taskuko-
hane elamine ning piirkonda 
ümbritsev rohelus. Väikelin-
nas elamisel on omad võlud ja 
eelised,” rääkis arenduse 
müügiesindaja Jana Jõgi. 
„Elutempo on rahulikum, ini-
mestel on endi ja perekonna 
jaoks rohkem aega. Liik-
lusummikus istumise asemel 
saab nautida mõnes jalutus-
käigukaugusel asuvas restora-
nis head õhkkonda ning 
meeldivat teenindust või 
Rakvere ajaloohõngulises lin-
nuse varemetes jalutada.”

Mõisavälja 6 arendust 
müüb Habita Eesti Tallinna 

Turvalisus algab igaühest endast – 
turvalised kogukonnad kõigile

takse elukeskkonda, vähen-
datakse ohtu elule, tervisele, 
varale ja põhiseaduslikule 
korrale ning tagatakse kiire 
ja asjatundlik abi.

Turvalisus algab igast ini-
mesest endast ning sellest, et 
inimesed hoolivad endast, 
oma lähedastest, oma riigist 
ning ümbritsevast keskkon-
nast. Kogukonnapõhise tur-
valisuse mudeli ellurakenda-
mine seisnebki suuresti sel-
les, et igaüks mõistab oma 
rolli ja kohta turvalisuse ta-
gamisel, on valmis panusta-
ma ning tagatud on sujuv 
koostöö riigiasutuste, koha-
liku omavalitsuse üksuste, 
ettevõtete ja vabaühenduste 

vahel.
Eesti Korteriühistute Liit 

kutsub Rakvere korteriühis-
tute juhte ja kõiki oma kodu-
maja turvalisusest huvitatud 
isikuid infopäevale 7. sep-
tembril kell 16 Rakvere po-
litseijaoskonnas. Infopäeval 
kõnelevad piirkonnapolitsei, 
Päästeameti, Maksu- ja Tol-
liameti ning Eesti Korteri-
ühistute Liidu juristid. Info 
ja registreerimine ekyl@ekyl.
ee, tel 6275740.

Andres Jaadla,
Eesti Korteriühistute Liidu 

 juhatuse esimees

Mõisavälja 6 kortermaja ootab huvilisi

kontor. Habita on Soome 
erakapitalil põhinev rahvus-
vaheline kinnisvaravahendu-
settevõte, mille asutas Jari 
Gardziella aastal 1989. Pea-
kontor on Helsingis ja täna-
seks tegutseb Habita oma 
kontseptiga kokku juba küm-
nes riigis.

„Ettevõte laieneb jõudsalt ja 
toome turule kinnisvarapak-
kumisi mitmetest riikidest. 
Avasime sel aastal uued kon-
torid Gambias ja Albaanias. 
Peatselt kutsume oma kliente 
ka väliskinnisvara soetamist 

tutvustavale kliendipäevale. 
Jagame infot nii meie kodule-
hel kui ka sotsiaalmeedia ka-
nalites,” valgustas ettevõtte 
tegevusest Habita Eesti tegev-
direktor Kairi Mänd.

„Eesti on kinnisvaraturuna 
noor ja kiirelt arenev ning 
õppida on Skandinaaviamaa-
delt palju,” lisas Mänd „Eesti 
ei ole enam kaugeltki mitte 
ainult põhjamaade klientide 
huviorbiidis.”

Habita Eesti müügiesinda-
jad Jana Jõgi ja Hardi Link 

ootavad teid, Rakvere ja lähi-
piirkonna elanikke, tutvuma 
Mõisavälja 6 valmiva korter-
majaga 5. septembril kell 17-
19.

Võimalusel palume oma tu-
lekust ette teatada!

Müügiesindajate kontaktand-
med: Jana Jõgi, tel. +372 5685 

0039, e-mail jana.jogi@habita.
com ja Hardi Link, tel. +372 

5685 0030, e-mail hardi.link@
habita.com

Foto: erakogu

JURIST ANNAB NÕU
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Kandideerimiseks saada meile oma 
CV koos sooviavaldusega e-posti aadressile 
info@r-takso.ee või helista tel. 53417533

TAKSOJUHTI
Ootame oma meeskonda sõbralikke 

ja esinduslikke taksojuhte, 
kes annavad endast alati parima. 

Kandideeri meile tööle, kui

- Sul on tahe töötada taksojuhina
- Sa omad kehtivat B-kat. juhiluba ja 

kutsetunnistust
- Sul on hea tervis
- Sa oled aus, kohusetundlik ja täpne oma töös
- Sa räägid eesti keelt (vähemalt B1 tase)

R-Takso OÜ otsib oma meeskonda

• Pakun vanuritele hooldust. Tel 
5366 7621

• PALMSE PARK-HOTELL otsib 
alates sügisest sõbralikku ja 
abivalmist hotelliteenindajat. 
Tö ö l e  a s u m i n e  s e p t e m b r i s. 
Leping tähtajatu. Töö vahetusega. 
Elamisvõimalus kohapeal. Nõutav 
inglise keele oskus kõnes. CV saata 
aadressil: info@phpalmse.ee. Info: 
32 23 626 või 56 464 170

• Võtame tööle elektrikuid . 
Lisainfot saab tel 528 0668, 509 
4959, info@e2.ee

• Võtame tööle  elektrikilpide 
m o n t ö ö r i .  E l e k t r i k i l p i d e 
valmistamine vastavalt joonistele 
ja skeemidele. Töökoht asub 
Rakveres. Lisainfo tel 509 4959 või 
ove@e2.ee

• Vajatakse käsikudujat. Kodutöö, 
sobib pensionärile. Tel 502 0856

• Haljalas vaja abitöölist kaheks 
n ä d a l a v a h e t u s e k s  ( m e t s a 
korrastamine). Tel 502 5069

• Pakun tööd võsalõikajale. Tel 5199 
6563

•  Ar tur  Šašlõkibaar i  vajatakse 
koristajat (Rõmeda küla kadrina vald 
lääne-virumaa). Tel 5629 8277

•  Raum OÜ otsib  puidutsehhi 
tootmistöölisi, töö vahetustega. 
Asukoht Rakvere Tootmise tn 6. Tel 
515 6342

• Võhu juustuvabrik otsib oma 
meeskonda  suitsujuustu patsi 
punujat. Tel 5349 9515

• Tehnoref Grupp OÜ võtab tööle 
kaks tööstusseadmete lukkseppa. 
Kasuks tuleb tehniline kutseharidus ja 
inglise keele oskus. Töö objektipõhine, 
osaliselt välismaal. Info 5694 0076, 
Jaanus

• Pakume tööd farmimehaanikule. 
Tööülesanded: farmiseadmete, sh 
lüpsiseadmete korrashoid ja muud 
farmisisesed tööd. Nõuded: töökus 
ja kohusetunne, töökaaslastest 
lugupidamine, tehniline taip ja 
algatusvõime, B-kategooria juhiluba. 
Tööaeg:  täistööaeg,  valmisolek 
tööajaväl is teks  väl jakutseteks. 
Kontaktisik: Kadri Kaugerand. Telefon: 
5199 6845, e-post: kadri@trovador.ee. 
Töösuhte kestvus: tähtajatu leping. 
Töötasu kokkuleppel. Asukoht: Lääne-
Virumaa. Kasuks tuleb varasem 
kogemus antud valdkonnas

• OÜ Baltmer Consult pakub tööd 
tislerile või tisleriõpilasele. Töökoht 
asub Kundas. Võimalik transport 
Rakverest. Tel +372 5558 9996

• Ettevõte otsib oma meeskonda 
oskuste ja kogemustega tänavakivide 
paigaldajaid.  Tööde teostamise 
piirkond on üle Eesti. Tel +372 5347 
7840

• Vajatakse kogemustega ehitustöölist 
sisetöödele. Tel 5680 1956

• Vajatakse töökaid taksojuhte. Tel 
528 2659

• Uus Liin OÜ võtab tööle bussijuhi 
(osaline tööaeg, sobib pensionärile). 
Info tel 509 2583

• Oma Põrsas OÜ otsib oma meeskon-
da autojuhti, vajalik B- ja C-kategooria 
juhiluba. Tel 5358 6772

• Ettevõte pakub tööd C- kat. autoju-
hile (kraanaga veoauto). Tel 5554 7177

• RTR teenused OÜ võtab tööle 
veoautojuhi CE- kat. (Eesti sisetöö). 
Tel 506 1861

• Otsin B-kategooria autojuhti (töövõi-
melist pensionäri) Rakverest või selle 
lähedalt. Tel 528 5416

• Talu Tapa vallas Rägavere külas pa-
kub tööd lüpsjale ja farmitöölisele. 
Tel 506 1361

•  O Ü  V i n i m e x  p a k u b  t ö ö d 
kogemustega seatalitajale  koos 
elamispinna võimalusega Inju farmis 
ja operaatorile (väljaõpe kohapeal, 
nõutav arvuti kasutamise oskus) 
jõusöödatehases Vohnja lähedal. Info 
vinimex@vinimex.ee, tel 508 2696 

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

• Mees otsib ehitus-, remondi- või 
puutööd. Tel 514 5796

• Kogemustega ja kohusetundlik 
kojamees-majahoidja soovib leida 
tööd. Kuni suve lõpuni hinnad väga 
soodsad. Tel 5565 4047

• Inglise keele vestluse kiirkursus 
algajatele ja taasalustajatele Koidula 
1 (Tsentrum) alates T, 19.09 kell 18 
– 19.30 (20 tundi, võimalus jätkata). 
Hind 50 € (sisaldab õppematerjale). 
Reg. 5566 1419

• Farm Lääne-Virumaal otsib oma 
kollektiivi tublit karjakut ja lüpsjat. 
Lisainfo 511 3486

• Pakume tööd kogemustega üldehi-
tajale. Töö piirkond Lääne-Virumaa. 
Konkurentsivõimeline töötasu garan-
teeritud! Täpsem info 555 60 240, Viru 
Halud OÜ
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RAKVERE • NIINE 4A • E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 031 718

LIHTNE JA MUGAV 
JÄRELMAKS! KASUTA 
VÕIMALUST!

HIND
ALATES 149
KÖÖGID

HIND
ALATES 199
RIIDEKAPID

SEKTSIOON 

KÖÖGIDIIVAN

PEEGLID 170*200*40

 177*132*94

є 199

є 39

mõõdud: 270*185 mõõdud: 230*140*80, m/k 200*125

KOMPLEKT: TOOL + LAUD 

mõõdud: 240KÖÖGIKOMPLEKT mõõdud: 200KÖÖGIKOMPLEKT mõõdud: 220KÖÖGIKOMPLEKT mõõdud: 180KÖÖGIKOMPLEKT

mõõdud: 216*62*200 (h)mõõdud: 150*62*200 (h)mõõdud: 200*62*220 (h)

є 339

є 459 є 299

є 189

є 425

є 229 є 149 є 215

mõõdud: 278*152*90, m/k 220*135

VOODI LAGUNA

є 299 є 199 є 289

27€
al.

79 !€

160*200

SEENEPÄEVAD
2. ja 3. septembril

Seeneõhtu restoranis

2. septembril kell 19 - 22

Sagadis

Näitus Sagadi ja Oandu ümbruse metsades 
leiduvatest seentest. 
Huvilistele jagavad tarkusi looduskooli juhendajad.

RMK Sagadi metsakeskus 
Sagadi, Vihula vald, Lääne-Virumaa, 
telefon 676 7888   www.sagadi.ee

Broneeri laud telefonil 676 7888

Meie metsades kasvavate seente lühitutvustus

ja  sobivate veinide degusteerimine.

Õhtusöögi hind 34 € /in. Sisaldab 3 pokaali veini.

Seeneõhtul 3-käiguline erimenüü! 

Lisaks pakume seenevabu toite.

100 ja seened

SAGADI MÕIS    ·  RESTORAN   · METSAMUUSEUM  · LOODUSKOOL 

Kunstnik Suokassi 
maalinäitus „Valgus” 
Rakvere Galeriis 
sümboliseerib kõike 
helget, müstilist ja 
unenäolist, mida iga 
näitusekülastaja ka 
enda elukogemustest 
ning mälusoppidest 
üles võib leida.

Ülle Kask

Rakvere Galerii kuraator, 
klaasikunstnik Riho Hütt ise-
loomustas Suokassi kui hästi 
loomingulist natuuri. „Ta 
näitab selle esimese perso-
naalnäitusega võimsalt oma 
loomepotentsiaali,” rääkis 
Hütt.

„Ehtne maalinäitus, aga pil-
did pole iluotsimine, vaid ui-
tamine hingemaastikes. Vaa-
taja võib ise mõelda, mis seal 
taga on. Töödel pole dekora-
tiivset väljanägemist, kõige 
tähtsam on nende hingeline 
loomus,” lisas ta.

Kuraator rõhutas, et üks-
kõik millist näitust avades 
püüab ta alati seostada seda 
mingi „-ismiga”. 1890. aastal 
sündis sümbolism, mida ise-
loomustab unenäolisus ja iga-
vikulised teemad, mis käsitle-
vad elu, armastust ja surma.

Hütt tõmbas paralleeli 

TASUB TEADA/VABA AEG

Suokassi maalidel helendavad sümbolistlikud olendid

Kunstnik Suokass on näituse „Valgus” tutvustuse koostanud 
edela-viru keeles: 
„Virulasena olen uhke oma juurte üle ja kir’rutan ja räägin, 
kui vähëgi võimalik, oma emakieles, edela-viru kieles. Sie on 
mind vormind samamuodi kui Virumaa lõputud ja laiuvad 
suod, värskëvielised allikad ja karstilised künkad. Pildid on 
valgusest, mis on me sies ja valgusest, millest me kuosneme. 
Las vaataja püöeräb oma pilgu sissepuole ja leiab sielt, oma 
sisemusest enda jaust selle õige.”
Autur on õppind Tartu Ülikuoli maaliosakonnas kuus ja Tartu 
Kõrgema Kunstikuoli maalingute osakonnas kolm aastat.
Suokass vil’leleb erinevaid tehnikaid, sh installatsiuoni, juonis-
tust, graahvikat ja mitmesugusseid maalitehnikaid, kuid tema 
vaieldamatu lemmik on õlimaal.

psühhoanalüütiku Sigmund 
Freudi ja sümbolismi kui 
kunstisuuna vahele. Freud 
lahkas inimese psüühikat ala-
teadvuse ning unenägude ta-
sandil. Suokass aga maalib 
ebamaist ja müstilist unenäo-
lisust. „Kui panna maalidesse 
alateadvusest tulevad mõtted 
ja tajud, sünnivad väga huvi-
tavad tööd,” ütles ta.

Hüti sõnul ei paku sümbo-
lism midagi nendele ilu- või 
kunstinautijatele, kes otsivad 
näitustelt selgeid piire, vaid 
kõik on hägune, kombatav ja 
müstiline. „Sümbolismile 
võib lisada juurde ka juu-
gendlikku stiili, kujundid on 
venivad ja natuke hõljuvad. Ja 
pildid on äärmiselt maalili-
sed.”

Tumedatest ja pruunidest 
toonidest, mis maalidel domi-

neerivad, arvas Hütt, et selli-
sed värvid ongi igavikulised 
nagu elu ning surm, inimese 
ja looduse kooskõla. „Maali-
del on suured pinnad ja neid 
vaadates läheb mõte uitama. 
Tähtis pole kuidas, vaid mis 

seal pildil on,” toonitas galerii 
kuraator. „Väga avatud ja 
hingeline näitus.”

Kunstnik Suokass ise ei pea 
oma teoseid sümbolistlikeks. 
Küll aga on kõik näituse pil-
did elusolendeid täis. „Näiteks 
maalil „Üks lugu” on ühe te-
geliku inimese elu, siin on te-
ma vanembad ja siin on ta ise 
lapsena,” selgitas Suokass.

Maalil „Tasa” kuulatavad 
kolm olendit vaikselt, aga 
taies „Sinine ja valge” on kahe 
olendi kohtumine.

Küsimuse peale, milline on 
kunstniku lemmikvärv, vas-
tas Suokass: „Mu lemmikvärv 
on sügavkollane. Aga sie ei 
tähënda, et sie piaks iga maali 
pial olema, sie sõltub ikke sel-
lest, mida ma kujutan.”

Näitus „Valgus” jääb Rakve-
re Galeriis avatuks septembri 
lõpuni.

Suokass oma 
maali „Siin elame 
meie” juures 
Rakvere Galeriis. 
Foto: Ülle Kask
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Täna ja homme jookseb 
Rakvere teatrikinos film 
„Avasüli“, mis jutustab vali-
mistel kandideeriva promi-
nendi Jeani elust pärast seda, 
kui ta lubab teledebatis emot-
siooni ajel pagulased oma ko-
ju majutada. Saadet näeb 
mustlastabori nahaalne nina-
mees Babik, kes saabubki oma 
karavaniga uhke villa värava 
taha.

Mustlastel ehk romadel on 
kõnekäänd, mis kõlab umbes 
nii: kui sa head asja ei jaga ja 
edasi ei anna, on see sama 
hea, kui sellest üldse ilma olla. 
Sarnased mõtted on omased 
ka Jeanile, kes räägib oma 
raamatus ning loengutes tu-
dengitele, kui tähtis on elada 
avatud meelega ja usaldusli-
kult ning jagada heaolu puu-
dustkannatajatega, sealhulgas 
pagulastega. Kui aga Jean 
näeb, kuidas Babik tema pe-
rekonna luksusliku elukorral-
duse üsna segamini ajab, pa-
neb see tema tõekspidamised 

Uus prantsuse komöödia 
võlub tempo ja elulisusega

tõsiselt proovile.
Tegelaste dialoogi on huvi-

tav jälgida, see on tempokas, 
vaimukas, puudutab tõsiseid 
küsimusi ja säilitab seejuures 
kerguse ning voolavuse. Film 
kajastab paljusid ka meie 
ühiskonnas aktuaalseid tee-
masid, nagu omad ja võõrad, 
poliitikute lubadused ja nen-
de täitmine, inimeste erine-
vused ja sarnasused.

Kõike seda näeb läbi uni-
kaalses situatsioonis viibiva 
tegelase vaatenurga. Osalised 
kasutavad vahelduva eduga 
oma seisukohtade tugevda-

miseks ka ilustamist. Nii satu-
vad nad ootamatu sündmus-
tevoo keskele, mis toob esile 
nende sisemised tõekspida-
mised ja soovid.

Siin peab au andma filmi 
stsenaristidele, kes on osanud 
kogu selle muutlikkuse kaasa-
haaravalt kokku põimida. 
Usun, et film võib paljusid 
meeldivalt üllatada, sest rää-
gib nii-öelda tavalisest maail-
mast, ajab naerma, kuid pa-
kub ühtlasi ka mõtteainet.

Tõnu Lilleorg

Mustlane Babik ja 
prominent Jean. 

Foto: BestFilm

03. sept kell 10 Allergia ja Astmaühingu väljasõit 
Järvamaa Allergia ja Astmaühingule külla.
06. sept kell 9 Juristi tasuta nõustamine (vajalik 
etteregistreerimine tel 6015122)
12. sept kell 9 Maniküür
16. sept kell 9 Südamehaigete ühingu ,Diabeedi 
seltsi, Parkinsoni seltsi väljasõit Varnjasse 
sibulalaadale, vajalik etteregistreerimine.(Helje 
tel 53425030)
19. sept kell 12 Diabeediseltsi infopäev Targa 
Maja ruum nr 214
19. sept kell 14 Afaasia ühingu kõnetreening 
Sotsiaalkeskuses
25. sept kell 13 Vaegkuuljate ühingu teabepäev 
Targa Maja ruum nr 214
25. sept kell 9 Maniküür, vajalik etteregistreeri-
mine
26. sept kell 10 Infopäev puudega ja vähenenud 
töövõimega inimestele Targa Maja Valges saalis 
(2 korrusel)

Infopäeval käsitletavad teemad:
Töövõimereform – töövõime hindamine, 
töövõimetoetuse maksmine ja tingimused, 
teenused vähenenud töövõimega inimestele. 
Ülevaade Sotsiaalkindlustusameti haldusalasse 
kuuluvatest teemadest (sotsiaalse rehabilitatsioo-
niteenuse tingimused ja korraldus, riiklikud 
toetused puudega ja vähenenud töövõimega 
inimestele, abivahendite korraldus). Tasuta 
nõustamine töövõime või puude raskusastme 
hindamise taotlejatele. Eelregistreerimine 
infopäevale kuni 22. septembrini Lääne- Viru-
maa Puuetega Inimeste Koja tel 53 429 043 või 
e-posti aadressil virukoda@virukoda.ee.
27. sept kell 17 Infopäev (Koja keldriruumis) 
Crohni tõbi ja haavandiline koliit.
Infot jagab Eesti Põletikulise Soolehaiguse Seltsi 
juht Janek Kapper.

Info: 53429043

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22. Pilet 2 eurot. Kella 23ni sissepääs tasuta!
1. septembril Back to school, old school party DJ Ailan Kytt
2. septembril Retrohõngu paiskab tantsuplatsile DJ Margus Teetsov (Hit 
FM)
9. septembril Vanu häid tantsulugusid kuni tänapäevani DJ Mark 
Kitajev (Hit FM)
16. septembril Retro Jam DJ Martineero

Biore Tervisestuudios
7. ja 14. sept Tervisliku seisundi test või toiduainete sobivuse määramine 
- loodusterapeut Eve Heinmetsa vastuvõtt
8. ja 22. sept Kaaniteraapia -V.Kudrjavtsevi vastuvõtt
13. sept Tervendaja Volli vastuvõtt
19. sept Jalalaba ortopeediline uuring, sisetaldade määramine – dr Lehte 
Pärn
12.ja 26. sept Nõelravi arsti dr Tiia Liivalaidi vastuvõtt
esmaspäev ja kolmapäev alates 19. sept Seljaabi-kiropraktika -A. 
Grigorjani vastuvõtt
13. okt kell 18 Dr Riina Raudsiku loeng „Soolestik meie teine aju“
Registreeru Biore Tervisestuudios Laada 5, Rakveres reg.5017960, www.
biore.ee
www.tervisepood.biore.ee

Rakvere kultuurisündmused
22. august - 2. sept kell 19 Rakvere Teatri suvelavastus „Viimane 
võllamees” Loodi kuivatis (Loobu küla, L-Virumaa)
22. august - 3. okt Suokassi maalinäitus „Valgus“ Rakvere Galeriis
1. sept kell 17 „Tere kool!“ Keskväljakul, esinevad Fantaasia ja Ariadne
3. sept kell 10 Käsitöölaat linnuses, esinevad Erich Kriegeri bänd, 
keskaegsete tantsude ansambel „Fioretta“ ja tantsuansambel „Flamante“
3. sept kell 11 Suur võistluspäev Politseimuuseumis
3. sept kell 16 Sopran Hälis Rünki soolokontsert Kolmainu kirikus, 
klaveril Piret Villem

6. - 11. sept Arvo Pärdi sünnipäevanädal:
6. sept kell 18 Nargenfestival 2017 Rakvere gümnaasiumi Vabaduse tn 
saalis
7. - 21. sept orienteerumismäng Arvo Pärdi lapsepõlveradadel (autasusta-
mine 23. sept Rakvere Keskväljakul)
11. sept Arvo Pärdi muusikaga filmipäev Rakvere teatrikinos. Hommiku-
poole multifilmiseansid Rakvere koolide algklassilastele, mille juhatab 
sisse Kaja Visnapuu. Kell 18 film täiskasvanud linlastele. Kohe peale 
näitamisõiguste saamist, avalikustame ka filmi enda. Filmiseanss on 
tasuta!

9. sept kell 9 Tarva Perepäev Rakvere Linnastaadionil
10. sept kell 12 Vanavanemate päev Rohuaia lasteaias, esinevad Rakvere 
Põhikooli ja Rakvere Muusikakooli õpilased.
15. sept kell 22 Hooaja avapidu Buena Vista Sofa Clubis: Southerman 
Robbie & Plaan B

Rakvere Teater
01.09. kl 19 Viimane võllamees Loodi kuivati / Loobu küla, Lääne-Viru-
maa
(lav. Üllar Saaremäe)
02.09. kl 19 Viimane võllamees Loodi kuivati / Loobu küla, Lääne-Viru-
maa
(lav. Üllar Saaremäe)

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste koja septembrikuu üritused
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„Õppe- ja karjäärinõustamise 
programm 2014-2020“ raames pa-
kuvad kõigi maakondade keskustes 
inimestele abi Rajaleidja kontorid. 
„Oleme sihtasutus Innove tütarasu-
tused. Innove on kõige suurem üld- 
ja kutseharidusega tegelev sihtasu-
tus, umbes poole tema töötajaskon-
nast moodustavad Rajaleidja kesku-
sed,“ selgitas Lääne-Virumaa Raja-
leidja keskuse juht Merle Kodu.

Nagu programmi nimigi ütleb, 
pakub Rajaleidja karjääri- ja õppe-
nõustamist. Sihtrühmaks on kuni 
26aastased ning teenused on tasuta.

Hariduslike erivajadustega 
laste nõustamine

„Rääkides õppenõustamisest, te-
geleme me hariduslike erivajaduste-
ga lastega. Oleme abiks näiteks siis, 
kui lasteaias või koolis tekivad 
probleemid õppeprogrammide läbi-
misega, ei jõua järgi või on käitu-
misprobleemid,“ rääkis Kodu.

Samas nentis ta, et paremal juhul 
saavad lapsed siiski vajaliku teenuse 
oma koolist. „Meil on õppenõusta-
jaid terve maakonna peale ainult ne-
li ja Lääne-Viru maakond on õpilas-

Rajaleidja pakub tasuta õppe- ja karjäärinõustamist
Juba üle kolme aasta 
tegutsevad igas 
maakonnas Rajaleidja 
keskused. Uurisime 
Rakveres asuva Lääne-
Virumaa keskuse juhilt, 
kes ja mis valdkondades 
neilt abi saavad?

Liisi Kanna

te arvu poolest Eestis kohal number 
viis. Seega saame osutada vaid neid 
teenuseid, mida kool ise ei suuda 
pakkuda, väga spetsiifilist abi. Meil 
töötavad logopeed, sotsiaalpeda-
goog, psühholoog ja eripedagoog,“ 
loetles keskuse juht.

„Kõige suuremat tuge saamegi te-
gelikult pakkuda lapsevanematele ja 
koolide tugispetsialistidele. Julgus-
tame lapsevanemaid meie poole 
pöörduma, kui on mure, mida kelle-
gagi jagada pole. Keskus on täiesti 

sõltumatu, me ei ole seotud ühegi 
kooli ega lasteaiaga ja info siit välja 
ei liigu,“ julgustas Kodu.

Lisaks tuleb lapsevanematel sam-
mud Rajaleidjasse seada, kui laps va-
jab õppekorraldust, mis nõuab kooli 
pidajalt lisaraha. „Selleks, et Hari-
dusministeerium võimaldaks kooli 
pidajale haridusliku erivajadusega 
õpilase toetuseks raha, on tarvis 
nõustamiskomisjoni otsust,“ selgitas 
Kodu.

Teiseks suuremaks tegevusvald-

konnaks on Rajaleidjal karjääri-
nõustamine. 

Karjäärinõustamine - 
enda tundma õppimine

„Me kõik teame, kui suur prob-
leem on see, et 30 000 noort ei õpi 
ega tööta. Meie inimesed annavad 
panuse selleks, et õige teeots üles 
leitaks,“ sõnas Kodu.

Rajaleidja karjäärinõustajad paku-
vad nii grupi- kui individuaalnõus-
tamist ning teevad seda peamiselt 

koolides kohapeal. „Tegeleme õpi-
lastega põhikoolis 7.-9. klassini ja 
kogu gümnaasiumi osa,“ täpsustas 
keskuse juht, lisades, et noored on 
oodatud ka keskusesse nõu küsima. 
„Me ei ole kedagi ukse taha jätnud, 
isegi kui vanus on üle 26.“

Kodu rääkis, et mõni inimene käib 
mitu korda ning paljude jaoks on see 
esimene koht, kus nende kohta teste 
tehakse – milleks on suundumus, 
kas pigem akadeemilise või n-ö oma 
kätega tehtava töö poole.

„Enda kohta on väga huvitav asju 
teada saada. Karjäärinõustamine ei 
tähenda, et ütleksime, kuhu kooli 
või tööle minna, pigem on see enda 
tundma õppimine,“ selgitas ta. „On 
äärmiselt oluline, et noor ise lange-
taks otsuse, kuhu läheb. Tähtis on 
ka see, et tal oleks kogu lehvik ole-
masolevatest võimalustest silme ette 
laotatud.“

Ametikool kui alternatiiv
Kodu nentis, et sageli peetakse 

loomulikuks teeks minna põhikoo-
list gümnaasiumisse, olenemata õpi-
tulemustest. „Meil levivad hoiakud, 
et õige haridustee jõuab gümnaasiu-
misse ja lõppeb ülikooliga. Küllalt 
palju juhtub aga seda, et inimene lõ-
petab gümnaasiumi, kuid tal napib 
akadeemilist võimekust. Võib-olla 
tuleks tema tugevused esile hoopis 
ametikoolis?“ arutles ta.

„Kui vaadata näiteks Saksamaad ja 
Austriat, siis seal on praegu kõvasti 
üle 60 protsendi neid, kes lähevad 
ametikooli õppima, meil aga ainult 
umbes 25 protsenti. Pilt erineb dras-
tiliselt,“ näitlikustas keskuse juht. 
„Meie püüame aidata noorel need 
võimalused läbi kaaluda.“

Lääne-Virumaa Rajaleidja keskuse 
juht Merle Kodu rääkis, et Kroo-
nikeskuse kolmandale korrusele 
koliti kontor juuli lõpus, varem 
paiknes see aadressil Tallinna 21.  

Foto: Liisi Kanna
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52 õpilast alustavad tänavu 
õppeaastat uuenenud Lehtse 
keskusehoones, kus on avar 
aatrium ja valgusrikas siseõu.

Tõnu Lilleorg

Hoone pidulik avamine toimus eelmi-
sel laupäeval. Tapa vallavanem Alari 
Kirt ütles, et õpilastel on aktiivseks lii-
kumiseks nüüd ruumi küllaga ning kõik 
lehtselased võivad kindlad olla, et siia 
jääb kool ja lasteaed pikaks ajaks.

Koolidirektor Merike Kärmas rõõ-
mustas, et hoone on avar ja tänapäevane. 
„Lubame, et hoiame uut hoonet heape-
remehelikult,“ ütles Kärmas.

Avar ruumilahendus
Hoone ehitus läks maksma 1,63 miljo-

nit eurot ja see raha tuli valla eelarvest. 
Hoone ehitas AS Parmeron. Objektijuht 
Mati Liias ütles, et tööde keerukamaks 
osaks oli lammutamisele läinud vana 

hoone osa lahutamine allesjäävast.
Senisel keskusehoonel oli neli tiiba, 

millest kaks seisid aastaid kasutuseta. 
Need lammutati ning asemele rajati las-
teaed ja mänguväljak. Hoone vanades 
osades jätkab tööd Lehtse kultuurimaja 
oma suure multifuntsionaalse saaliga ja 
Rägavere tee poolses tiivas raamatuko-
gu, perearstikabinet ning juuksur.

Kooli peauks asub kohe kultuurimaja 
sissekäigu kõrval. Sisse minnes jõuab 
hoone keskossa, kus asub valgusküllane 
aatrium, mis läheb sujuvalt üle sööklaks. 
Vana hoone ruumijaotusest tingitult ehk 
pisut väikesed klassiruumid asuvad ühe 
senise tiiva teisel korrusel. Õpetajate ar-
vates mahutakse siiski ära, kuna üheko-
halised koolipingid ei võta palju ruumi.

Hea akustikaga siseõu
Hoone vanade tiibade vahele on raja-

tud kõnniteekividega sillutatud siseõu, 
mis Lehtse kultuurimaja juhataja Leelo 
Jürimaa sõnul sobib suurepäraselt väliü-
rituste korraldamiseks, nagu kontserdid 
ja välikohvikud. Juba on olnud kuulda, 

et siseõue akustika on piisavalt hea ilma 
võimenduseta kontsertide andmiseks. 
Koolilapsed saavad siseõues vahetunde 
pidada ja peagi paigaldatakse sinna iste-
pingid, kuhu ka külarahvas on oodatud 
aega veetma. Sportida saavad õpilased 
kultuurimaja saalis, koolimaja läheduses 
asub jalgpalliväljak.

Uue hoonega tutvunud kuuenda klassi 
poiss Martin tõi maja plussina välja selle, 
et kui midagi peaks koju ununema, saab 
selle vahetunnil mugavasti paarisaja 
meetri kauguselt kodust ära tuua.

Seni, kokku 98 aastat, tegutses Lehtse 
kool paari kilomeetri kaugusel Pruuna 
mõisas, kus toasoojust saadi ahjuküttega. 
Lehtse lähiküla Rägavere elanik ja koha-
lik aktivist Piret Pihel meenutas, et mõte 
uuest kaasaegsest koolimajast on leht-
selastel aruteluks olnud aastaid. Piheli 
sõnul polnuks uute ruumide rajamine 
võimalik sel ajal, mil Lehtse oli veel ise-
seisev omavalitsus. Lehtse vald ühines 
Tapa vallaga 2005. aastal.

Lehtse kool kolis uude majja

Lehtse keskusehoone 
mänguväljak ja uus 
lasteaia hooneosa Rägave-
re tee poolt vaadatuna.

 Foto: Rene Viljat.
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Kui ma 20 aastat tagasi 
Rakvere Õhtukeskkooli ukse 
enda järel sulgesin ja ellu as-
tusin, tegutses kool veel Pikal 
tänaval. Tänaseks on kolitud 
Rohuaia tänavale ja õppekor-
ralduski hoopis teistsugune 
kui toona.

Direktor Elle Allikvee võt-
tis külalised ja uued õppijad 
ikka avasüli vastu ja alustas 
suure uhkusega hääles selgi-
tamist, kuidas end Rohuaia 
tänaval kool kenasti sisse on 
seadnud. Näitas arvutiklassi, 
kus parasjagu askeldas info-
juht Urmas Einmann. Kool 
on saanud klassitäie sülearvu-
teid, millega õpilased tööd 
teevad. Einmanni sõnul on 
klass vabakasutuses, sest väga 
palju on vaja tegeleda nii 
e-õppega kui ka näiteks vor-
mistada lõputöid. „Kuna tä-
napäeval kasutatakse tihti 
ainsa seadmena nutitelefoni 
ja paljudel isegi puuduvad ko-
dus arvutid, peame kogu aeg 
võimaldama siiski arvutiklas-
si kasutamist,“ sõnas infojuht 
selgituseks.

Rakvere Täiskasvanute 
Gümnaasium viib aastatel 
2016 - 2018 läbi projekti 
„Teisel ringil targaks Lää-
ne-Virumaal”. Projekti rahas-
tatakse Euroopa Liidu tõuke-
fondidest. Projekti kogumak-
sumus on üle 190 000 euro. 

Tänu sellele on juba praegu 
jõutud luua parem õpikesk-
kond, mille heaks näiteks on 
sotsiaalpedagoogi kabinett, 
kus vaatas vastu armas män-
gunurk. Toa perenaine Marju 
Malm sõnas, et kohal võiks 
olla rohkem kasutust, kuid 
kevadel eksamite ja arvestus-
te aegu leidsid õppijad ka selle 
võimaluse üles ning tõid oma 
mudilased lastehoidu.

Projekti eesmärk on tuua 
haridustee katkestanud ini-
mesed taas kooli ja motiveeri-
da neid lõpetama poolelijää-
nud õpingud. Seeläbi suure-
neb nende võimalus osaleda 
elukestvas õppes igal haridus-
tasemel ning konkurentsivõi-
me tööturul.

„Väga tänuväärne on see 
projekt just neile, kelle kooli-
tee on katkenud 10-20 aastat 
tagasi, sest me saame võimal-
dada tasanduskursuseid, lisa-
konsultatsioone ja indivi-
duaalset juhendamist,“ selgi-
tas õppenõustaja Juta Valvik. 
„Samas on täiskasvanute 
gümnaasium koht hariduslike 
erivajadustega inimestele, kes 
on omandanud põhihariduse, 
kuid erinevatel põhjustel ei 
sobitu nii-öelda tavakooli 
raamidesse. Siia on sattunud 
väga tarku ja andekaid inime-
si, kes oma erivajaduste tõttu 
ei sobi teistega koos õppima 

ja siis me võimaldamegi neile 
kas e-õpet või individuaal-
tunde.“

Gümnaasiumis tegutsevad 
eraldi e-õppe klassid, mis 
mõeldud just neile, kes ei saa 
füüsiliselt kohale tulla – olgu 
selleks põhjuseks siis välis-
maal viibimine või füüsiline 
puue. Samas on ka tavaõppest 
pea kolmandik viidud e-kesk-
konda ning sel aastal raken-
duvad ka 12. klassi jaoks vii-
mased kursused. „Meie õpeta-
jad on ise pidanud kõik need 
kursused kokku panema ja nii 
olemegi seda protsessi teinud 
järk-järgult ning nüüd lõpu-
sirgele jõudnud,“ selgitas di-
rektriss.

Suureks plussiks on ka või-
malus ise reguleerida oma 
õpingute tempot – saab muu-
ta õppevormi ehk siis vajadu-
sel minna üle e-õppele või 
vastupidi, ning võtta ka õp-
pepuhkust.

Murekohana näeb kooli 
personal tihti seda, et kahjuks 
tööandjad ei väärtusta oma 
töötajate püüdu end harida. 
Kuigi seadusega on ettenäh-
tud täiskasvanud õppijale ka 
õppepuhkus, siis kasutatakse 
seda võimalust haruharva 
ning püütakse pigem oma 
töögraafikuid seada vastavalt 
koolipäevadele.

Klassiustest sisse piiludes 

oli näha päris mitut usinat 
täiskasvanut – kes tuletas 
meelde matemaatikavõrran-
deid, kes emakeele ortograa-
fiareegleid. Koolitöö oli juba 
alanud, kuigi 1. september 
polnud käes ja kindlasti jät-
kub uute õpilaste vastuvõtt 
läbi terve kooliaasta. „Aga 
kõige parem tunne on keva-
del, kui suured mehevolaskid 
tulevad säravate silmadega ja 
tänavad, et olen nende jaoks 
olemas olnud ning aidanud 
põhikooli lõpuni käia. Mõni-
kord õnnestub see alles kol-
mandal katsel, aga ikkagi,“ 
lausus säravate silmadega  
Marju Malm. „Meie töö on 
aidata kõiki, kes end aidata la-
sevad.“

Kui jutt liikus õppijatele, 
tõdes Elle Allikvee, et läbi ae-
gade on kohusetundlikumad 
need, kes on täiskasvanuna 
teinud otsuse mõne aja pärast 
tagasi kooliteele suunduda. 
Kõige enam valitakse  hari-
dustee jätkamiseks Lääne-Vi-
ru Rakenduskõrgkool, kuid 
uhkusega mainis direktor, et 
üks vilistlane on Tartu Üli-
koolis professoriks. Hetkel on 
kooli vanim õpilane 52-aasta-
ne ja tõepoolest pole kunagi 
hilja õppida.

Seidi Lamus-Tšistotin

Õppida pole kunagi hilja

Loe Kuulutajat
internetis
www.kuulutaja.ee



Haljalas loodetakse uue 
koolihoone ehitusega alusta-
da järgmisel kevadel ning 
plaanide kohaselt kestavad 
tööd poolteist aastat. Uued 
tuuled puhuvad Haljala koolis 
aga juba tänavu, sest nüüdsest 
kantakse gümnaasiumi ase-
mel põhikooli nime.

Suve alul sai teatavaks, et 
ainsana Lääne-Virumaal päl-
vis Haljala kool põhikoolivõr-
gu kaasajastamise toetuse 
summas 2,6 miljonit eurot, 
millele vald lisab omaosaluse-
na 1,7 miljonit. Plaanis on va-
na hoone lammutada ning 
ehitada asemele väiksem, in-
novaatilisi lahendusi kaasav 
koolimaja. Seejuures läheb 
umbes üks miljon valla va-
henditest spordihoone ehita-
miseks.

„Toetuste avamine võimen-
dab järk-järgult ehitusturgu ja 
hinnad lähevad kallimaks, aga 
loodame, et tuleb korralik 
ehitaja, kellega saame kooli-
hoone kiiresti ja kvaliteetselt 
valmis,“ kommenteeris Halja-
la vallavanem Leo Aadel.

Projekteerimislepingu sõl-
mimiseni loodetakse jõuda 
juba sellel sügisel. „Ajagraafi-
ku järgi lüüakse kopp maasse 
järgmisel kevadel. Ehituse 
ajaks on prognoositud pool-
teist aastat, et 1. septembril 
2019 oleks uue kooli uksed 
avatud,“ täpsustas Aadel, lisa-
des, et ehituse perioodiks on 
asenduspinnad õpilastele ole-
mas. „Ajutisi ehitisi selleks 
tarbeks püsti ei pea panema.“

Eskiislahendus
Haljala kooli direktor Inge 

Laiv ütles, et muutusteks ol-
lakse valmis. „Meil on selge 
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Haljala koolis kohtuvad 
innovaatilisus ja pärimuskultuur

visioon, kuidas põhikoolina 
oma tööd korraldada. Minu 
jaoks on need muutused tul-
nud õigeaegselt. Väga kergelt 
ei julgeta selliseid otsuseid 
vastu võtta ja olen tänulik, et 
Haljala vald on haridusvald-
konnas sammukese edasi as-
tunud.“

Koolijuht rõhutas, et lisaks 
tulevasele asukohale on 
mõeldud, kuidas õppetööd 
ümber korraldatakse. „Me 
oleme õppekava enda jaoks 
nii üles ehitanud, et saame lii-
kuda asenduspindadele, kui 
vajadus tekib.“

Uue hoone eskiislahendus 
valmis juba neli aastat tagasi. 
Aadel nentis, et uus hoone ei 
tule tüüpiline karpmaja, arhi-
tektide lahendus on spinneri-
kujuline. „Suudame finant-
seerida riist- ja tarkvara la-
hendustesse, mis loob muga-
va ning nutika õpikeskkon-
na,“ sedastas ta. Lisaks kasu-
tatakse õppetöös avatud ruu-
mi põhimõtteid ja igast klas-
sist saab otse minna õuealale.

„Tundub uskumatu, kuidas 

meid on mõjutanud visuaal-
pilt koolihoonest. Oskame 
end sinna sisse mõelda,“ mär-
kis direktor. „Kool on kon-
servatiivne asutus ja muutusi 
on siin raske läbi viia, aga 
oleme valutult toime tulnud. 
Olles hetkel vanas majas, pea-
me mõtlema uut moodi – tu-
levase maja innovaatilised la-
hendused nõuavad uudset lä-
henemist õppetöö korralda-
misel. Terviku loomiseks tu-
leb õppekavasid sedavõrd 
muuta, et uuendatud kesk-
kond tulevikus maksimaalset 
kasutust leiaks.“

Haljala kooli vanus - 
331/1

Laivi sõnul muudab uue 
koolihoone rajamise huvita-
vaks just vastandumine, ühelt 
poolt innovaatilisuses, teisalt 
Haljala pärimiskultuuri kand-
mine ja pikk ajalugu.

Koolijuht rõhutas, et mate-
riaalse poole kõrval on ühe 
kooli puhul äärmiselt oluline 
vaimsus ja väärtuste kandmi-
ne. „Meil on Põhja-Eesti va-

nim kool – tänavu alustame 
331. tegutsemisaastat, ja sa-
mas, me oleme kõige uuem 
kool, esimest aastat taas põhi-
kool,“ tõi ta välja huvitava 
vastandi.

„Põneva asjaoluna võib 
märkida, et kuigi paljudes ale-
vites on koolid, ei ole kõikide 
koolide dokumente riigiarhii-
vis. Haljala kool tegeleb het-
kel järjepidevuse tõestamise-
ga ja süstematiseerib doku-
mente riigiarhiivi jaoks,“ rää-
kis Laiv.

„Järjepidevust kannavad 
traditsioonid. Kooli loob 
meeskond – õpetajad, õpila-
sed, lapsevanemad. Nüüd on 
meie kooli kõige vanemad 
õpilased üheksandikud. Mei-
le, õpetajatele, pakub põne-
vust, kuidas III kooliastme 
noored väärtushoiakud üle 
võtavad, õpivad vastutama ja 
kiiresti suureks kasvavad. 
Muutuste aeg pole kerge, 
kuid huvitav,“ jagas direktor 
ootusrõõmu.

Liisi Kanna

Koolivaade eskiislahendusel. 
Allikas: Haljala vallavalitsus

ESITATI PÖÖRDUMINE 
KOOLIKOTI KAALU VÄHENDAMISEKS

MTÜ Lastekaitse Liit korraldas märtsist aprillini 1.-9. klassi 
laste lastevanemate seas küsitluse „Sinu lapse koolikott“, milles 
selgus et 85 protsendil õpilastest on koolikoti kogukaal üle sot-
siaalministri määrusega kehtestatud piirmäära. Lubatust raskemat 
koolikotti kannab igapäevaselt 89 protsenti 1.-3. klassi õpilastest 
ja 92 protsenti 4.-6. klassi õpilastest.

Tulemuste põhjal koostas liit ettepanekud lahenduskeskseks 
koostööks, eesmärgiga hoida laste tervise huvides koolikoti kogu-
kaal lubatu piires. Ettepanekud edastati pöördumisena Haridus- ja 
Teadusministeeriumile, Sotsiaalministeeriumile ja mitmetele as-
jasse puutuvatele liitudele ning ühendustele.

Pöördumises leidub nii pikemaajalisi muutusi eeldavaid et-
tepanekuid, nagu e-lahendused, laialdasem topeltõpikute 
kasutamine, hoiustamist võimaldav koolimööbel kui ka eeteid, 
mis kergendaksid laste koolikotti kohe, tekitamata kulutusi. 
Viimaste hulgas saab nimetada näiteks mõtestatud tunniplaani 
koostamist, eelistades senisest enam paaristunde või tsükliõpet.

Kuulutaja
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• Müüa korter Rakvere kesklinnas 
otse omanikult. Tel 5348 8161

• Ostan 1toalise k.m. korteri Rak-
veres otse omanikult. Tel 5081 311

• Noor pere ostab 1-2toalise korteri 
Rakvere linnas. Tel +372 5358 6061

• Ostan Tapa linnas 1-3toalise kor-
teri. Tel 5697 5317

• Ostan san.remonti vajava korteri 
Rakveres või lähiümbruses. Tel 
5550 0588

• Noor pere soovib osta maja Rakve-
re (Haljala) ümbruses. Võib vajada 
remonti. Tel 5552 7229

• Noor pere soovib osta Haljala valda 
min. 2 ha maad kodu rajamiseks. Tel 
5800 4824

• Ostan garaaži Rakveres <1000 €. 
Tel 5550 0588

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

• Annan üürile 1 toa 4toalisest kor-
terist Lepnal korralikule inimesele. 
Tel 5894 7157

• Anda üürile Tapa linnas erinevad 
1-3toalised korterid. Info tel 5110 
478

• Üürile anda 1toaline möbleeritud 
korter kesklinnas. 170 € + kom.
kulud. Tel 521 9328

• Üürile anda 1toaline korter Tapa 
kesklinnas, II korrus. Üür 200 € kuus. 
Tel 503 4972, info@ko.ee

• Anda üürile 1toaline keskküttega 
korter Tapa kesklinnas. Üür 90 € 
kuus. Tel 511 0478

•  A n d a  ü ü r i l e  re n o v e e r i t u d 
ja möbleeritud 1toaline korter 
Kundas. Tel 504 0123

• Annan üürile 2toalise korteri 
Rakveres lennuki tn. 150 + kom. Tel 
5569 4674

• Anda rendile 2toaline ahiküttega 
korter Laekveres eraldi majas. Info 
tel 527 0058

• Otsin kaasüürnikku 2toalisesse 
korterisse (pensionäri). Tel 528 5416

• Alates 1. oktoobrist anda üürile 
3toaline korter Rakvere kesklinnas, 
Laada tänaval. Info tel 5192 4190

• Üürile anda majaosa Rakveres. 
Tel 5342 5932

• Üürile anda suvila Võsul. 4 tuba, 
terrass, rõdu, dušš. Tel 5660 3408

• Alates 1-20 töömeest saavad öö-
maja Rakvere kesklinnas. Korralik 
elamine. Tel 5164 685

• www.toonklaas.ee

• Akud murutraktorile, rollerile, 
mootorratastele, ATV-le ja igale 
poole mujale. Rägavere tee 38, 
Agroparts OÜ. Tel 32 58 970, 
5260 545

• Tegeleme auto varuosade ja 
tarvikute müügiga posti teel. 
Meie käest on võimalik tellida 
pea kõiki varuosasid, õlisid, 
rehve jne. Varuosa päringu 
tegemiseks  saatke  e-mail : 
varuosad@webshop24.ee. Või 
külastage meie kodulehte www.
webshop24.ee. Kodulehelt saab 
ka teha varuosapäringuid ja 
tutvuda e-poe kaupadega. Tel 
5300 8060

• Müüa 1999. a Audi A6. Nahksisu, 
eelsoojendus, talverehvid velgedel. 
Tel 520 4322

•  M ü ü a  A u d i  A 4  Va r i a n t 
1 , 8 T  1 2 / 1 9 9 8 .  a  b e n s i i n , 
tumesinine metallik, universaal, 
kliimaautomaatik, kesklukk, 4xel.
aknad, orig.valuvelgedel, korralik, 
äsja läbinud tehnilise ülevaatuse 
12/2018, ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Ford Escort 1,9 44 kW 1994. 
a, ülevaatus kehtiv 6.2018. Hind 400 
€. Tel 5664 8286

•  Müüa Ford Focus Turnier 1,6i 
03/2005. a uuem keremudel, 74 kW 
bensiin, helehall met, konditsioneer, 
kesklukk puldist, 2xel.aknad, väga 
korralik, ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Astra Twinport 
1,6i 11/2003. a 76 kW bensiin, 
kuldne metallik, hooldusraamat, 
konditsioneer, el.aknad, stereo, 
veokonks, läbinud tehn.ülevaatuse 
kehtib 11/2017, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Bora  1,6i 
05/2004. a 77 kW bensiin, hõbedane, 
sedaan, konditsioneer, 4xel.aknad, 
kesklukk puldist, tume salong, 
roosteta,  mõlkideta,  korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,6i 09/2004. a 77 kW, bensiin, 
ku l d n e  m e t a l l i k ,  u n i v e r s aa l , 
konditsioneer, kesklukk puldist, 
4xel.aknad, veokonks, ilusatel 
valuvelgedel, uuem tume salong, 
täresti roosteta ning mõlkideta, äsja 
läbinud teh.ülevaatuse 09/2018, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

•  Mü ü a  Vo l k s w a g e n  G o l f  4 
Variant 1,9TDI 04\2005. a, 74 kW, 
turbodiisel, kuldne met, universaal, 
konditsioneer, kesklukk puldist, 
4 x e l . a k na d ,  v e o k o n k s,  u u t e l 
suverehvidel, roosteta, mõlkideta, 
äsja läbinud tehn.ülevaatuse 
0 4 \ 2 0 1 8 ,  s u p e r ö k o n o o m n e , 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Touran 1,9TDi 
74 kW diisel 2004. a. Rikkalik 
lisavarustus. Hind soodne. Tel 502 
8156

• Müüa Volvo V70 2001. a. Heas 
seisukorras. Tel 5322 9175

• Müüa kasutatud 14-16tollised 
suverehvid. Tel 5552 7229

• Müüa auto veljed (R16, 4 tk, 
metallist), kaks R15 velge, üks rehv 
175/80R16. Tel 5564 5376

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

VAHETUS

SÕIDUKID

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

• Pere soovib üürida maja Rakveres 
hilisema ostusooviga. Tel 5308 1705

• Vahetada või müüa 2toaline k.m. 
korter Kundas muu kinnisvara 
vastu. www.kv.ee/2890337. Tel 5550 
0588

Müüa MAJA 

Tapa linnas,

otse omanikult.

Tel: 56 951 305

KOHTLAJÄRVE, 
IIDLA, MALEVA 23
14,8 m2 I korrus
51,7 m2 I korrus
34,2 m2 II korrus

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

TALLINN, PAASIKU 2a

23,6 m2, 32 m2, 37 
m2, 80 m2, 85,8 m2  
0 korrus

JÄRVAKANDI, TURU tn 1

14,9 m2 ja 80,9 m2
I korrus
NB! Pindade suurus 
on muudetav!

RAKVERE KESKLINN, 
VILDE 6a
17,4 m2 II korrus
25,7 m2 II korrus 
24,4 m2 II korrus

VINNI, SÕPRUSE TN 5

36,3 m2  I korrus

KADRINA, VIRU 9
8,1 m2, 13,5 m2, 

29,7 m2 ja 36,1 m2 

II korrus

• Müüa 1toaline  renoveeritud 
vannitoaga korter (29 m2, III korrus) 
Jaama pst. 13 Rakvere. Hind ei ole 
kivist! 23 200 €. Tel 5666 6745

• Müüa 1toaline  k.m. korter 
Rakveres. 3/3 korrus, 35 m2, rõdu. 
Tel 512 2985

• Müüa renoveeritud ja möbleeritud 
1toaline korter Kundas. Tel 502 
5069

• Müüa 1toaline (33,5 m2) kõigi 
mugavustega remonditud osaliselt 
möbleeritud korter Tamsalu linnas 
Ääsi tn 15, viiekorruselises majas 
kolmandal korrusel. Hind 8000 €. 
Info telefonil 5650 2524

• Müüa 2toaline korter Sõmerul 
Astri tn. Tel 5622 7861

527 1011

32 000 €

29 000 €

• Kinnistu 1,87 ha, 3 tuba

• Saun, laut, kelder, garaaž

• Männimets, hea juurdepääs

MÜÜA MAAMAJA
SAARA KÜLA, VINNI VALD

MÜÜA REHIELAMU
VANA-PAJU, RAKVERE VALD

• Ehitusaeg 1903. a

• Kinnistu 1,1 ha

• 2 tuba ja köök, puurkaev

MÜÜA HEAS SEISUS MAJA
LILLEMÄE, KUNDA LÄHEDAL

• Kinnistu 1,4 ha

• 2 tuba, saun, kelder, abiruumid

• Puurkaev, kaev, elekter

24 000 €

22 900 €

527 1011  107 m²

39 000 €

• Kinnistu 1,56 ha, naabrivalve

• Hea juurdepääs, hoovis tiik

• Elumaja vajab remonti

MÜÜA MAAKODU
ARUKSE KÜLA, LAEKVERE V.

40 m², I k

SOOVITAKSE OSTA 2-TOAL. KORTERIT 1-3 KORRUS

527 1011 163 m²

527 1011 252 m²

527 1011  149 m²

527 1011 161 m²

MÜÜA MAJA
VANA-VARUDI, SÕMERU V.

• Kinnistu 5700 m²

• Puurkaev ja lokaalne kanal.

• Peakaitse 3x25A

mihkel.eliste@arcovara.ee

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
koos garaažiga Väike-Maarjas. I 
korrus, pakettaknad. Toimiv ühistu. 
Hea asukoht. Hind 15 000 €. Tel 
5664 5350

•  Mü ü a  2 t o a l i n e  v ä g a  h e a s 
seisukorras võlgadeta korter Kiviõlis 
Kooli tn 4 ( 54 m2, 3/3 korrus, toad  
eraldatud, suur köök). Hind 3 000 €. 
Tel 5198 4922

• Müüa Tamsalu vallas Sääsel 
2toaline remonditud keskküttega 
korter, III k, koos mööbliga. Hind 
7 900 €. Tel 511 0478

• Müüa 2toaline korter Narvas 
Uusküla 18, 9/9 otse omanikult, 
p ä i k e s e p a i s t e l i n e ,  e i  o l e 
nurgapealne, vaiksed naabrid, 
hooldatud ja puhas trepikoda, 
bussipeatus otsemaja taga - seega 
kesklinnaga hea ja kiire ühendus, 
järv aknast näha (ca 600 meetrit), 
madalad maksud, remonditud 
korter - sobib kohe sissekolimiseks. 
Väga hea pakkumine! Hind 19 000 €. 
Tel 5664 3816

•  L ehtse alevikus remonti 
vajav korter. Katastri tunnus 
4 0 0 0 2 : 0 0 3 : 0 9 4 0 ,  4 1 2 / 3 6 0 3 
mõttelist  osa kinnistust  ja 
reaalosa eluruum nr. 1, mille 
üldpind on 41,20 m2. Korter 
2toaline, köök, magamistuba, 
elutuba ja esik. Korteris külm vesi, 
kuivkäimla koridoris, vannitoa 
lihtsustatud ehitamise võimalus 
korterisse. Vahetatud aknad 
ja uus puupliit, soojamüüriga, 
vahetatud ahju südamik. Olemas 
aiamaa ja puukuur. Majas kokku 
8 korterit. Kindla ostjaga hinna 
läbirääkimiste võimalus. Hind 10 
000 €. Tel 5845 3565

•  Mü ü a  re n ov e e r i m i s t  v ajav 
ahiküttega 3toaline korter Roela 
alevikus. Korter asub maja I korrusel, 
korteri juurde kuulub puukuur, mis 
asub maja taga. Majas tegutseb ühistu 
ning loodetavasti sügisel hakatakse 
maja fassaadi ka soojustama. Alevis 
asub pood, raamatukogu, koolimaja,  
lasteaed, kultuurimaja, noortemaja, 
läheduses on järv ja terviserajad. 
Hind 4 500 €. Tel 5664 5704

• Rakveres soodsalt müüa remonti 
vajav eramu teine korrus ja aiamaa. 
Tel 5648 0384, 322 0816

• Müüa või vahetada Rakveres 
elamu II korrus. Ahiküte, aiamaa. 
Tel 5358 6829

• Müüa maja Rakveres. Tel 5835 8312

• Müüa suurem elamu Rakvere piiril 
või osa sellest. Tel 507 4958

• Müüa maja Rakveres. Tel 5342 
5932

• Müüa Rakke alevikus maja 
koos kõrvalhoonetega. Rahulikus 
piirkonnas, otse omanikult. 
Rohkem infot tel 5817 1048

• Müüa remonditud maja Tapa 
linnas, krunt 1211 m2. Hind 64 
000 €. Tel 511 0478

• Müüa maja Kunda linnas, 2 
korrust, eraldatud kohas, otse 
omanikult. Tel 5810 2416

• Müüa rehielamu Valgejõe 
ääres, krunt 1,2 ha, Tallinnast 90 
km. Hind 49 000 €. Täpsem info 
tel 511 0478

• Müüa kahekorruseline remonti 
vajav maja Väike-Maarja vallas 
.Hind 17999 €. Tel 5563 5727

• Müüa suvila Tõrmas. Tel 5340 8397

• Müüa aianduskrunt Tõrmas. Küsi 
lisa tel 521 1269
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•  K O L I M I S T E E N U S 
firmadele ja eraisikutele 
üle vabariigi .  Teostame 
kõike, mis on kolimisega 
s e o t u d ,  j a  s e e j u u r e s 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite 
jm. raskete esemeteni välja. 
Võta meiega ühendust ja 
leiame koos teie probleemile 
p a r i m a  l a h e n d u s e.  O Ü 
Kolimised. TEL. 5649 3289 või 
kaido@kolimised.ee, www.
kolimised.ee

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

• Veo- ja tõsteteenus. Rakso 
Transport OÜ. 56675947. 
www.rakso.ee

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 
506 1547

•  T r a n s p o r d i -  j a 
h ü d r o t õ s t e t e e n u s  4 , 5 t 
kandevõimega veokiga (kallur). 
Tel 5363 6990 

• Teenus 2teljelise platvorm 
treileriga (ka autod). Tel 5392 
0190

OST

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere, tel 3223103Jaama 21 Rakvere, tel 3223103

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Autostereote ja * Autostereote ja 
multimeedia paigaldusmultimeedia paigaldus
* Haakekonksude müük * Haakekonksude müük 
ja paigaldusja paigaldus

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvi-

mine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

• Ostan VAZide, Moskvichi, ZAZ965 
uusi plekke, stangesid, tulesid, 
ilukilpe, veneaegseid uusi rehve. 
Tel 515 7395

• Ostame igas seisukorras sõidukeid, 
hea pakkumise korral kiire tehing. 
Helista 5612 3431 ja saate teada, 
palju me teie auto eest pakume. 
Lääne-Virumaal tuleme kohale 1 
tunni jooksul!

• Ostan sõiduauto Škoda. Tel 5670 
5797

AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00                   www.rake  .ee

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car     1,8i             98
AUDI S4/A4       4,2 i             06
AUDI A3          1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI       -00
AUDI A8                          3,7I/aut                     97
AUDI 80/90/Q/coupe                        84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/qua  ro                94 
AUDI 100 sed/avant                    94
AUDI V8 quattro     3,6i/4,2i/aut    89
ALFA ROMEO 33/164  3,0i       83-94
BMW E30                 83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut      86
BMW E34      520i/518i          94
BMW E24        628I            86
BMW E36 sed/compact/coupe          92-95
BMW E38         4,0i aut.              95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD           96-98
BMW E46  car/coupe   1,9i/2,0T         -05

CHRYSLER CROSSFIRE      3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,4/3,3/2,5TD              -97
CITROEN XSARA 5ust  1,4               -02
CITROEN C2                               1,0i                             06
CITROEN C3                         03
CITROEN C5               2,0HDI                -04
UUS! CITROEN JUMPER       1,9TD                        98

UUS! DACIA LOGAN              1,4i                            06
DAEWOO NUBIA car  1,6i          94
DAEWOO MATIZ         0,8i                99
FIAT TIPO              1,7D              88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i       95-98
FIAT PUNTO       1,2i             -05
FIAT MAREA sed/car                             96
FORD TRANSIT     2,0TD              02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD   91-94
FORD MONDEO               93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.      -03
FORD ESCORT /ORION       91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                  87-98
FORD FIESTA                    84-95
FORD FOCUS                                                      -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i        90
FORD COURIER     1,3i                -99
HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut       -98
HYUNDAI ACCENT 3 ust      1,3i             00
HYUNDAI PONY sed/3ust   1,5/1,3       93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA                -97
HYUNDAI GETZ            1,4                         08
KIA CARNIVAL              2,9TD/aut         99
LANDROVER FREELANDER  1,8i                 97
LADA  110/111                 01
LEXUS LS400            4,0i           97
MAZDA B2500                0 6
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i    85-95
MAZDA 323F           1,6i/1,5i    92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car                   -02
MAZDA XEDOS 6         2,0V6          92-94
MAZDA 6 sed           2,0                    02
MB CLK                   97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car          93-00
MB E-klass                                                      -00
MITSUBISHI PAJERO                              -97
MITSUBISHI GALANT                                      -00
MITSUBISHI LANCER sed/car               85-00
MITSUBISHI COLT                          88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust           97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                            -07
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i        95-00 
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut                01
UUS! NISSAN KING-CAB    2,5TD                      99
NISSAN MAXIMA    3,0i             90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i         86-95
OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i             02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I                  92
OPEL CORSA                  1,4i                     92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut    87/91
OPEL OMEGA B sed/car                      09
OPEL SINTRA             2,2i                 99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD        89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                             2,0 TD                        99
UUS! OPEL MERIVA            1,6 i                        05 
PEUGEOT 405/205/306/309        83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER         2,5TD                 99
PEUGEOT 206 3ust  1,1              99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi               05
PEUGEOT 107 5 ust        1,0i                      06
PEUGEOT PARTNER            1,9D                -04
PORSCHE 924            2,0        82/85
RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0          85-98
RENAULT SAFRANE             2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD   96-99
REANULT THALIA      1,4                    -04
ROVER 620/416     1,6i/2,0i    93-00
SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car               2,0i/aut            99
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY         2,0i          97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut     94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA                           06
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO                     91-95
UUS! SEAT LEON                  1,6i                        02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i     95-00
TOYOTA CARINA E/car      1,6i       92-97
TOYOTA COROLLA 3ust      1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA         2,4i              95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO            1,0i                         06
VW CADDY       1,9SDI           97
VW POLO Classic         1,4             -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut        88/86
VW GOLF III/car /VENTO                         92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6         98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH  81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi   -02
VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i     86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut             91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi       -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD                06
VOLVO S80/V80             2,5TDi          99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD                    06

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE
• Müüa auto rehvid 165/70R13, 
hind 100 €, asuvad Kundas, 10 tk. 
Tel 517 7119

• Müüa Ford Mondeo varuosad 
2000. – 2007. a. Tel 5646 6933

• Starterite ja generaatorite 
remont. Uued ja vahetusfondi 
generaatorid ja starterid. Kiire 
tarne. Tel 526 0545

• Müüa mootorratas Honda 
C B R  2 5 0 R  1 9 k W .  E s ma n e 
re g i s t re e r i m i n e  6 . 2 0 1 6 .  a. 
Mootorratas täies korras, läbisõit 
2270, esimene hooldus 1000 
km tehtud, edaspidi 6000 km 
või 1 aasta, ostetud Catweesist. 
Hooldusraamat, eestikeelne 
kasutusjuhend, signalisatsioon, 
r o o l i l u k k ,  A B S  p i d u r i d , 
signalisatsioon (kaldeanduriga), 
GIVI tagakast 33L; tuuleklaasi 
kõrgendus. Lisainfo http://www.
mototehnika.ee/used/2296237, 
tel 5194 1303

• 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

TEENUSED

• Toonime autoklaase Rakve-
res. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Veoteenus Ford Transiti kau-
bikuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 
2415

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

• Transport Ford Transiti kau-
bikuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 
1552

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

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

• Veoteenus kandevõime 13,8 
t, madel (2,45*9,0 m), kraana, 
0,85 eur/km, tõstetööd 25 
eur/h. Tel 5682 7009

• Kolimisteenus. Kiire ja mugav. 
Tel 5646 7038

FEKAALIVEDU

* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi

     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 56 500 368

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude 
t ü h j e n d a m i s t .  Ve o -  j a 
tõsteteenus. Külmunud trasside 
sulatus. Feka-Ekspress OÜ Tel 
5194 4298, 5381 9930

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 ka-
nalisatsioonitrasse. 

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

Veo- ja tõsteteenus (kasti mõõdud 
6,2x2,5, tõstejõud 2,5 tonni).

* 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

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

CONTARO OÜ 
www.contaro.ee
info@contaro.ee

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

KAUBA JA TREILERVEOD. 
Kandevõime 15t, kraana,

kasti mõõdud 2,5m x 5,3m

Tel 56089094

• Teeme ehitus- ja remonditöid 
ning vannitubade remonti. 
Aitame teid sisekujundusel. 
www.kenriko.ee, tel 5083 305

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Teostame lamekatuste  ja 
viilkatuste ehitustöid ning 
ka katuste remonttöid. www.
melsen.ee, tel 5845 5717



Liug- ja tiibväravad  
Metallaiad ja piirded 

kvaliteetne  
väravaautomaatika  

Lukud ja uksesulgurid 
Välis- ja  siseuksed 
Müük, paigaldus,  

hooldus 

Tel. 566 20 860  
www.seesamava.ee          
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JP EHITUSGRUPP
 •Katused (kivi, plekk,   
eterniit)
  • Katuste ja rennide                                                                              
hooldus
  • Plekikan  mistööd  
  • Fassaaditööd
  • Korterite remont
  • Üldehitustööd
  • Ühenduskohtadeta 
vihmaveesüsteemid
  • Ven  latsioonitööd

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

RAUAMARKET RAKVERES! 
Ehituse tn 3 (Rägavere teel)

E-R 9-17

Tel 523 3869
www.rauamarket.ee

  Keevitus-, lõikus- ja 
puurimistööd

  Metallitöötlemise 
tööriistad

  Metalli ja torude 
müük

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

K&S Torutööd OÜ teostab: 

¤ Vee- ja kanalisatsioonitras-
side ehitus (sise- ja välist-
rassid)
¤ Küttesüsteemide ehitus
¤ Reoveepaakide ja septikute 
müük ning paigaldus
¤ Sanseadmete paigaldus 

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

• Santehnilised tööd.

• Sise-, välis-,vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 

ehitus. 

• Septikute, imbsüstee-

mide, mahutite müük ja 

paigaldus.

• Teemantpuurimine.

Info: tel 508 9375

TORUTÖÖD

Tel 5662 1147, 324 4103

enki.erel@gmail.com

Holar Ehitus OÜ pakub 
järgmisi teenuseid:

• Vesipõrandakütte paigaldus

• Katuste ehitus

• Plekitööd

• Majade fassaadide soojustus 

ja viimistlus

• Korterite või majade 

renoveerimine/remont

• Lammutustööd

Omame pikaajalisi 
töökogemusi antud 

valdkondades.

Holar Ehitus OÜ

Tel 5628 4142

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

Rennlux OÜ
www.rennlux.eu
info@rennlux.eu

5344 8787

• vee- ja 
kanalisatsioonitorustike 

ehitus (sise- ja välis)

• septikute ja 
biosüsteemsete mahutite 

paigaldus

• san.tehnilised tööd. 

Hinnad soodsad. 

Info 5373 4876

• K.haridusega kogemustega 
bil.v. raamatupidaja pakub 
t e e n u s t .  A a s t a a r u a n d e d 
soodsalt. Tel 5568 6385

• Linna parim pakkumine!!! 
Interneti püsiühendus + 
telepilt täiesti hullumeelse 
hinnaga al. 5 eurost. Levib 
linnas ja maal. Sobib kokku 
Elioni digiboksidega. Ära 
muretse, kui Sul aparatuuri 
ei ole, me anname Sulle need 
tasuta!!! Uuri lähemalt: www.
telestar.ee või helista tel 5552 
5432

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

• TV- ja sat.seadmete müük, 
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel 
5340 7808, e-post: rts1@hot.ee

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektroonikat. 
Asume Koidula 1, Rakvere Tsent-
rumi II korrus. Helista juba täna 
tel +372 5512053 või tule läbi. 
Vaata ka www.hss.ee

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing. 

Valmistame detaile 
paatidele, autodele 

mootorratastele, trepi 
käsipuid ning piirdeid jne 

vastavalt tellimusele.

rakmettrans@outlook.com

Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

ELAMUAUDIT OÜ

• ENERGIAMÄRGISED
• ENERGIAAUDITID 
• TERMOPILDISTAMINE 
• KORTERIÜHISTUTE                                                                                                                                     

   NÕUSTAMINE
• KREDEX’I TEHNILINE 

KONSULTANT

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

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

Tel. 5345 9891

e-mail: i.rkatused@gmail.com

          www.facebook.com/i.rkatused

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

• Elektritö ö d  pädevusega 
elektrikult. Boilerite puhastus 
ja remont. Tel 5890 2983

• Ehitus- ja remonditööd 
nii eramutes kui korterites. 
Vannitoad, siseviimistlus, 
soojustamine, voodrivahetus, 
t e r r a s s i d e  e h i t u s,  s a n .
tehnilised tööd. Hinnad 
mõistlikud. Tel 5373 4876

• LIIVAPRITSITÖÖD. Puhastan 
majad vanast värvist puhtaks. Tel 
5614 1352

• Üldehitustööd – puukuurid, 
garaažid, saunad. Tel 5685 6320

• Kogemustega ehitaja teostab 
kõiki üldehitus-ja remonditöid. 
Sealhulgas ka torutööd ja aedade 
ehitus. Tel 5845 1111

• Pinglagede paigaldus. Kui 
Sulle sobib kiire töö ja tolmuvaba 
paigaldus, siis vali meid. info@
berivan.ee, tel 551 7819

•  T e r r a s s i d e  e h i t u s , 
a i a k u u r i d ,  p u u k u u r i d , 
trepid, fassaaditööd, kõik 
puitkonstruktsioonid. Tel 5670 
9080

• Ehitus- ja remonditööd, 
toru- ja san.tehnilised tööd, 
siseviimistlustööd, plaatimine, 
t a p e e t i m i n e ,  v ä r v i m i n e , 
parketipaigaldus. Tel 518 7979

•  V a n a d e  m a j a d e 
renoveerimine ja uute ehitus. 
Tel 5685 6320

• Üldehitus sisetöödest kuni 
välitöödeni. Soovite uut terrassi 
või aeda? Vajate abi sisetöödel? 
Vana katus laseb läbi ning ei 
hoia sooja, vajate uut? Ehitame 
tuulekaste ning paigaldame 
otsa-, harja- ja katuseplekke. 
PS! Meie tehtud osasid töid 
saate piiluda facebooki lehel 
Cold-Constructions. Helistage 
m e i l e  j a  l e i a m e  s o b i v a 
hinnalahenduse! Assistent 
Janne 5300 4548, Mario 5681 
2496 e-mail coldconstructions@
gmail.com. Teeme tööd üle Eesti. 
Cold-Constructions OÜ

•  T ä n a v a - ä ä r e k i v i d e 
paigaldus; piirdeaedade, 
terrasside ehitus; väravate 
valmistamine, paigaldus ja 
automaatika; ehitustööd. 
Tehtud töödele garantii. 
kiviaed.ee, 5394 6666

• Automaatika tiib- ja li-
ugväravatele. Tõstuksed, 
tõkkepuud, remont. Tel 5555 
8293, tenentte@gmail.com

• Aiaväravate ja aidauste ehi-
tus. Tel 5685 6320

• Teostan kõiki plaatimistöid, 
siseviimistlus. Tel 5670 9080

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

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, 
korstnapühkija, keskküttes-
petsialist, soojuspumbaspet-
sialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija- ja pottsepa-
teenused. Tel 522 1165

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

• Korstnapühkija ja ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Katused 
(valts, profi ilplekk, eterniit, kivi)

• Plekikantimistööd 
(aknaplekid, liistud jne)

• Vihmaveesüsteemid
• Fassaadid
• Turvatooted 

Võta ühendust: 

Marco Veermets

Tel +372 526 3937
Marcoveermets@gmail.com

Leiame kõigile sobiva 
lahenduse!

KÄNDUDE FREESIMINE. 

Hinnainfo telefoni teel.

5629 1114

• San.tehnilised tööd. Kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593

• San.tehnilised- ja torutööd. 
Tel 5332 4749

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

• Pottsepp. 25a kogemust. Ehi-
tab ja remondib küttekoldeid. 
Tel 506 9683

• Ahjud, korstnad, müürid, 
pliidid. Tel 504 7459

• Teostame lammutustöid. Tel 
5330 5970

• Teeme lammutustöid. Tel 
5450 5198

•  L a m m u t u s t ö ö d . 
Transportteenus. Tel 5685 6320

kuulutused.kuulutaja.ee
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• Müüme Haljalas küttepuid. 
Lehtpuu, transport, koorem 5-10 
m3. Tel 5051 528

• Müüa kuivi pakitud kütteklotse ja 
kaminapuid, pelleteid ning puidu- 
ja turbabriketti alusel. Vedu tasuta. 
Tel 433 3130, 523 8503

• Müüa küttepuid lepp (33 ja 50cm). 
Kuulutus ei aegu! Tel 5695 1163

•  Mü ü a  s o o d s a l t  l õ h u t u d 
küttepuid, ka kuivi. Tel 5554 6093

• Müüme 3m leppa. Tel 5012 905

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja 
lepapuid (40liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind 
lepal 2 € kott ja kasel 2,30 € kott. 
Tel 505 1528

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

• Aastaringselt halupuud 30-55cm. 
Halupuud autol laotult koos kohale 
toomisega. Hind sisaldab transporti. 
Helistage ja küsige milline kogus ja 
halupuu Teid huvitab. Tel 503 0311

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 504 3326

• Kuivad, pakitud kütteklotsid. Vedu 
tasuta! Hind 1,80 €. Tel 5383 9215

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid. Vedu tasuta. Tel 
5013 862

•  Müüa lõhutud küttepuid. Hind 
al. 30 €/rm. Koos kohaletoom-
isega. Pikkused al 25 – 60cm. Tel 
5045 632

• Müüa saetud-lõhutud küttepuud, 
kuivad ja toored. Tel 5192 4320

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus
• Põrandate vahatamine
• Igapäevane koristus
• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

•  Valmistame õunamahla 
nii tellija kui ka oma õuntest 
Rakveres. Tulen üleliigsetele 
õuntele järele. Tel 5668 5386

•Trimmeritööd, pika rohu 
lõikus. Tel 5539 328

• Puu- ja võsalõikamine, 
muru trimmerdamine, muru 
niitmine. Tel 5670 9080

• Hekkide hoolduslõikus. Tel 
514 3787

• Hekkide, puude ja põõsaste 
lõikus ja kujundamine. Tel 
5802 9561

• Haljastusteenused (muru 
niitmine, trimmerdamine, heki 
lõikus ). Tel 5660 3585

• Tekstiilipesuri rent! Pese 
ise oma autoiste, diivan 
või vaip puhtaks! Hind 20 
€/ööpäev Tel 5800 4824. 
Asukoht Vinni

•  Au r u p u h a s t u s .  Kö ö g i d , 
vannitoad kiirelt ja mugavalt 
puhtaks. Tel 5646 7038

• Õmblus- ja rätsepatööd, ka 
pstparandused. Info 526 0068s

•  Klassikaline massaaž  20 
min/5 €, 30 min/7 €, kupud 3 €. 
Tel 5567 7800

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

• Müün, paigaldan  ja remondin 
õ h k s o o j u s p u m p a s i d  j a 
konditsioneere. Tel 5024 944

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

• MAHE tõmbab teie peo 
käima igal pool, igal ajal ja iga 
ilmaga. Tel 509 7850

• Õhtujuht  sisustab teie 
juubeli. Tel 553 5885

• Ans. KALEVBAND. Tantsu-
muusika igale peole!   Tel 5185 
318, kalevband.kalev@gmail.
com

• Felix bänd. Parim, soodne. Tel 
5559 9419

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

h.1,09 eurot/min või 
TELLI ENNUSTUS 
h. 0,75 eurot/min 
www.ennustus.ee 

• Ostan majapidamises olevat va-
navara ja seisma jäänud asju: möö-
bel, nõud, mänguasjad, jalgrattad, 
garaažitööriistu ja tarvikuid. Paku 
julgesti! Tel 5616 5761

• Ostan kristall- ja portselannõu-
sid. Pakkuda võib kõike! Tel 5564 
0325

• Ostan vanu Eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 5079 984

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

•  O s t a n  n õ u k o g u d e a e g s e 
vahvliküpsetaja, mulksukannu, 
V a n a  T o o m a s e  l a m b i , 
kummiratastega aiakäru ja muud 
huvitavat kila-kola - majapidamise 
likvideerimisel jäänud esemeid. 
5031 849

• Ostan sepaalasi. Tel 5844 7898

•  O s t a n  õ u n a  p u r u s t i  j a 
mahlapressi. Tel 558 7000

• Müüa ustega (sees riiulid) valge 
kapp. Uus, kokku pandud (k 191,5, 
l 60, s 32,5. Asub Rakveres. Hind 60 
€. Tel 5660 0758

• Müüa töökorras ilus vana vokk. 
Hind 50 €. Tel 5645 1242

• Müüa restaureeritud vanaaegne 
riidekirst. Tel 5668 352

Müüa elektrijalgratas (3rattaline, 
1 a sõitnud, dokumendid), asub 
Kundas. Hind 530 €. Tel 517 7119

• Müüa soodsalt lihtne hea 
tootlikkusega õunapurusti ja –
mahlapress. Tel 5669 6047

• Müüa laste-, koka- ja muid 
raamatuid (0,50 €/tk) ja poiste 
mänguautod. Tel 516 4845

•  R a k v e r e s  V Õ I D U  5 2 
(Kroonikeskuse taga, sissepääs 
Saue tn-lt ja Võidu 52 hoovist 
- küllaldaselt parkimiskohti) 
müügil mitmesugust tarvilikku 
majapidamiskraami (mööbel, 
vaibad, valgustid, toidunõud 
jpm) erinevatest aastakäikudest 
Soomest ja Saksamaalt. Olete 
kõik alati väga oodatud E - R 10 
– 18, L 10 - 15. Facebookist leiate 
meid lehelt - kasutatud mööbel 
ja kodusisustuskaup. Meeldivate 
kohtumisteni! Tel 5646 3518

• Müüa metallist mahlapress ja 
vanaaegne riidekapp. Tel 5801 5321

KODU

OST

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1.Jõgeva Suur tn 5.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

OSTAME tuhandeid erinevaid 
vanaaegseid esemeid! Mööbel 
(kummutid, puhvetid, kapid, 
lauad-toolid jm), toidunõud, 
kohviveskid, militaarkraam (tää-
gid-mõõgad, kiivrid, aumärgid, 
kastid, varustus), kunst (maalid, 
graafi ka), ehted, fotod-postkaar-
did, märgid-medalid-ordenid, 
raamatud, lambid-lühtrid, pude-
lid, väärismetallist esemed, jalg-, 
mootorrattad jm, tehnika, vana-
raha (mündid ja paber), kellad. Ja 
palju-palju muud. 
Raha kohe, kojukutsed üle Eesti 
tasuta. 

Tühjendusostud, majapidamise 
likvideerimisel.  
Hansa Antiik, Pikk 7, Rakvere. 
Tel 3240542, 5282330. 
RAKVERES JUBA ÜLE 20 AASTA!

• Müüa väga soodsalt diivanilaud 
(kirss), televiisorilaud (kirss), kir-
jutuslaud (kirss), elektriradiaato-
rid, jalgratas (noorte), kasutatud 
tänavakivid (Kloostri, ca 2,5-3 m2). 
Tel 5104 147

• Müüa naiste kuldkäekell Zarja 
(väike kandiline 60ndatest). Tel 
5665 7343

• Müüa kuiva leppa 40L võrgus 
(30cm). Võrgu hind 2 €/kott. Kui-
vad ja kvaliteetsed! Tel 5567 5755

KÜTTEPUUD

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

LOOMAD

• Müüa soodsalt briti lühikarvaline 
kass. Tel 5302 6788

• Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, palgi 
saagimise ja nelikanthöövelduse 
teenus. Info telefonil 5089 215 
tööpäevadel 8.30 - 17, 
www.saeveski.toomonu.ee

• Anda tasuta ära väiksemas koguses 
ehitusmaterjale: nõukogudeaegsed 
tuhaplokid (hinnanguliselt 70-80 
tk), telliseid, aiateeplaate, eterniiti. 
Asuvad Rakveres. Transporti ei paku. 
Tel 5901 3013

EHITUS
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Nädalalehte 

saab tellida 

Omniva postkontorist!

Tiraaž 16 000!

• Müüa soodsa hinnaga Belarus 
tüüpi traktori rehvid (9,5x42). 
Müügiga kiire! Tel 526 0176

• Müüa T40AM, Belarus, m2140. 
Tel 5358 6829

•  Mä ä r i  Mõ i s  m ü ü b  p u i s t e s 
k v a l i t e e t s e t  u m b r o h u v a b a 
l a u d a s õ n n i ku s t  v a l m i s t a t u d 
kompostmulda. Keemiline analüüs 
ostuga kaasa. Veovõimalus. Tel 
5053340

• Müüa kuuse- ja kaseistikuid. Tel 
5398 1891

PÕLLUMAJANDUS

TUTVUS

OST

METS

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

• Mees üle 50a, intelligentne. Otsin 
sõpra, kellega käia pidudel, reisimas, 
teha koostööd. Tel 5399 5245

VANAVARA

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

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 5079 984

• Ostan nõukogudeaegse vahvli-
küpsetaja, mulksukannu, Vana 
Toomase lambi, kummiratastega 
aiakäru ja muud huvitavat kila-ko-
la - majapidamise likvideerimisel 
jäänud esemeid. 5031 849

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

Lehtpuumetsa ost,
raieõiguse ost 
(lepp, kask, saar).
Küsi pakkumist.
viruhalud@gmail.com
Tel. 51 84 333

Ostame 
parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246

OSTAME ALATI 
KULDA JA HÕBEDAT: 

EHETENA, MUUDE ESEMETE
NA, MÜNTIDENA, MURRUNA. 

Vajadusel proovi määramine, 
kemikaalidega. 

KULD 585, 1825 €/GR. 

HANSA ANTIIK, PIKK 7, 

RAKVERE. T. 5282330

• www.toonklaas.ee

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

• KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 
900 1727. 24H. Hind 1.09 /min 
või TELLI ENNUSTUS h. 0,75 /
min. www.ennustus.ee

•  Mü ü a  k ä s i t s i  k o o r i t u d 
kuuselatte pikkusega 3-5m, 
Yamaha 5hj paadimootor, UAZ 
kastikas. Tel 5662 5497

•  Mü ü a  t ö ö s t u s k a u p a d e 
kaupluse sisustus, riiulid, 
stanged jne. Hind kokkuleppel. 
Info tel 510 0269

MUUD

• Kaotatud kullast rist valge 
kiviga. Vaevatasu eest. Tel 5645 
1242

TEATED

SEENIORTUGI OÜ 

pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID
igapäevaeluga toimetulekul 

nende omas kodus. 

Täpsem info telefonil 5371 2433 
või e-postiga: 
seeniortugi@gmail.com

VAJAN 

VÕRKAIA 
EHITAJAT 

(2m punutud võrgust aed, 

ca 700 m). 

Tel 5343 3333

• Ostan kirsse. Tel 5199 1609

Ladu näpil müüb: 
seavälisfi lee 4,30 €/kg

kanakoib 1,40 €/kg

kanakints seljata 1,80 €/kg

sea lame-ribi 1,60 €/kg

paneeritud tursafi lee 3,40 €/kg. 

Tel 322 0722

• Müüa 3kuused kalkunitibud ja 
2kuused kanatibud. Info tel 5594 
9421 või 5627 3235

• Müüa lambaid ja lambaliha. Tel 
514 3787

• Ostame EURaluseid ja euro 
mõõdus kaubaaluseid Lääne-
Virumaal Kloodil. Tel 526 
0053

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

9 6 8
1 7 4 5

2 3 9
7 5
2 4 8 3 1

6 2
1

5 3 7
4 1 8 5 666666

Südamlik kaastunne Urmasele 
kalli ema 

SIRJE ALTE 

kaotuse puhul. 

Anneli ja Aili peredega 

Loe kuulutusi ka 

kuulutaja.ee
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Peatoimetaja
Seidi Lamus-Tšistotin, 322 5090
seidi.lamus@kuulutaja.ee

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

Müügikonsultant
Kairi Kreis, 322 5093
kairi.kreis@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla
Kairi Kreis
kuulutus@kuulutaja.ee

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee
Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000
Toimetus avatud 
E-R 9-17

TASUB TEADA

ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Hinnad turul 31.08.2017. a:
Turg avatud T - L 8-16, Laada 39

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind

Kartul kg 0,80 1,20

Petersell kg 6,00 8,00

Till kg 5,00 10,00

Roheline sibul kg 6,00

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Küüslauk kg 8,00 10,00

Värske kurk (väike) kg 1,50 2,00

Värske kurk 
(poolpikk)

kg 1,00

Hapukurk kg 5,00

Tomat kg 2,50 3,50

Värske kapsas kg 0,80 1,00

Porgand kg 1,20 1,50

Kaalikas kg 1,00

Punapeet kg 1,00

Suvikõrvits kg 1,50

Aeduba kg 3,50 4,00

Põlduba kg 3,00

Paprika kg 1,70

Astelpaju kg 10,00

Vaarikad kg 8,00 9,00

Mustikad liiter 5,00

Kultuurmustikad kg 10,00

Pohlad liiter 5,00

Karusmari kg 4,00

Mustsõstar kg 4,00

Punanesõstar kg 3,00 4,00

Õunad kg 1,00 1,50

P l o o m i d  ( Po o l a, 
Hisp.)

kg 2,00 3,50

Viinamarjad kg 3,00 3,50

Arbuus (Kreeka) kg 1,80

Kukeseened kg 5,00

Mädarõika juur kg 9,00

Värske mesi 700g purk 6,00

Värske räim kg 1,30

HINNAD RAKVERE TURUL

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Paprik
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Turul veel müügil:
* sügislilled (astrid, krüsanteemid)
* tööstuskaup - riided ja jalanõud

* kasutatud riided
* igal laupäeval saunavihad

LAUPÄEVAL, 2. septembril kell 11-13 
müüb PUUKOOL turul 

viljapuu- ja marjapõõsaste istikuid 
ning maasikataimi!

See atentaat pandi toime 
peaaegu pool sajandit pärast 
nõukogude riigi rajaja surma. 
„Ebard ja sünnijärgne moraal-
ne idioot Lenin demonstree-
ris maailmale midagi koletut. 
Ta hävitas maailma suurima 
riigi ja tappis miljoneid ini-
mesi,” kirjutas vene kirjanik, 
Nobeli kirjanduspreemia hili-
sem laureaat Ivan Bunin 
veebruaris 1924 ehk kuu pä-
rast Lenini surma. Suurbri-
tannia peaminister Winston 
Churchill aga konstateeris, et 
venelaste suurimaks õnnetu-
seks oli Lenini sündimine ja 
järgmiseks suurimaks õnne-
tuseks oli tema surm.

Ajaloo vältel on Lenini sur-
nukeha kümneid kordi rün-
natud, kuid kõige tõsisem 
atentaat leidis aset 1. sep-
tembril 1973. Sel päeval 
vonkles mausoleumi ees pikk 
saba inimestest, kes soovisid 
Lenini muumiat näha. Kuna 
oli esimene koolipäev, siis oli 
seal ka väga palju lapsi. Ühe 
klassitäie õpilaste selja taga si-
senes mausoleumi ka mees, 
keda valvurid pidasid laste 
klassijuhatajaks, kuid see oli 
pommimees. Laste rohkus 

võis valvemeeskonna tähele-
panu uinutada, pealegi kont-
rolliti tollal külastajaid vi-
suaalselt ja muid terrorismi-
vastaseid abinõusid (läbiotsi-
mist, läbivalgustamist) ei ka-
sutatud. Lenini juurde min-
nes tuli ainult kotid ja port-
fellid hoiuruumi ära anda.

Lähenenud Lenini sarko-
faagile, pistis tundmatu mees 
käed mantlirevääri alla ja 
ühendas põrgumasina juht-
med. Sekund hiljem kõlas 
võimas plahvatus. Isevalmis-
tatud pomm, mida ta oli 
hoidnud oma riiete all, tiris 
mehe sõna otseses mõttes 
tükkideks. Hukkus ka juhusli-
kult pommimehe kõrval seis-
nud abielupaar Astrahanist. 
Lööklaine pildus koolilapsed 
mööda saali laiali ja neli nen-
de hulgast said tõsiselt kanna-
tada. Lenini surnukeha juures 
viibinud valvurid said tuge-
vasti põrutada. See oli traagi-
lisim ja veriseim intsident Le-
nini mausoleumis.

Seevastu Lenini laip plah-
vatuses kannatada ei saanud. 
Kuigi lööklaine peamine jõud 
oli suunatud sarkofaagile, pi-
das kuuli- ja plahvatuskind-

TÄNA MAAILMAS

glasaken.ee

LÜKANDUKSED

UKSED
AKNAD
VÄLISUKSED

rakvere@glasaken.ee
tel: 601 4195
mob: 5373 1614

Rakvere: 
Võidu 97
Avatud: 
E-R 9-17

Aasta 1973: atentaat surnud Leninile
Terrorirünnakud on saanud igapäevaelu 
lahutamatuteks kaaslasteks, mis tapa-
vad igal aastal sadu inimesi. Kuid mõni-
kord on püütud tappa ka juba ammu 
surnud isikuid. Üks selline rünnak lei-
dis aset täna, 44 aastat tagasi, kui tahe-
ti õhku lasta Moskvas asuv mausoleum 
koos Vladimir Lenini surnukehaga.

Allan Espenberg

laks muudetud klaas vastu.
Kuna õnnetustest ja katast-

roofidest, veel vähem terro-
riaktidest, oli Nõukogude Lii-
dus keelatud rääkida, siis sa-
lastati mausoleumis toimu-
nud erakorraline juhtum ko-
heselt ja sellest avalikult rää-
kijad said karistada. Asjaga 
hakkas tegelema julgeolek, 
mistõttu saabusid esimestena 
sündmuspaika KGB juht Juri 
Andropov ja tema asetäitja 
Georgi Tsinjov. Neid ootas 
ees hirmust värisev Kremli 
komandant kindral Sergei 
Šornikov.

Kuna pommimehest jäi al-
les vaid üks käsi ja fragment 
peast, siis pole tänase päevani 
suudetud terroristi isikut 
kindlaks teha. Mõningate 
kaudsete andmete põhjal ole-
tasid uurijad, et pommipanija 
võis pärineda kusagilt Ukrai-
nast, Donbassi kandist. 

Plahvatuspaigast õnnestus 
kokku koguda siiski tükid 
mingist dokumendist, millest 
selgus, et keegi S. oli viibinud 
kümme aastat vanglas. Laual 
oli versioon maniakist, kes 
tahtis jäädvustada oma nime 
plahvatusega mausoleumis. 
Pikka aega mõistatati, kas lei-
tud dokument kuulus terro-
ristile või oli see tal kaasas 
selleks, et juurdlust valele tee-
le juhtida. Ühe ajakirjanduses 
avaldatud versiooni järgi ole-
vat ekspertiis kindlaks teinud, 
et dokument kuulus aasta va-
rem loomulikku surma sur-
nud inimesele. Nii jäi terro-
rist, kes arvatavasti elas vale-
passiga, tuvastamata ja ka te-
ma motiividest ei saadud sot-
ti.

Kallaletunge Lenini surnu-
kehale on olnud aga rohkesti. 

Ründajateks on olnud nii ter-
roristid ja dissidendid kui hu-
ligaanid ja vaimuhaiged. Le-
nini sarkofaagi on revolvrist 
tulistatud, nii kirve kui jala-
löögiga purustada püütud, 
tindipudeliga loobitud, sülje-
ga kostitatud, kividega pom-
mitatud, tualettpaberiga pil-
lutud, raketipüstolist sihitud, 
sepavasaraga taotud jne.

1973. aasta pommiplahva-
tuse kõrval oli veel üks kord, 
kui mausoleumist püüti lahti 
saada lõhkeaine abil. See juh-
tus 1967. aasta septembri lõ-
pus (täpset kuupäeva ei tea-
ta), kui Kaunase linna elani-
kust enesetaputerrorist – kee-
gi Krõssanov - lõhkas maus-
oleumi sissepääsu ees pommi. 
Hukkus terrorist ja veel mõ-
ned inimesed (täpset arvu po-
le avalikustatud). Üks Itaalia 
naisturist jäi ilma jalgadest.



16 REKLAAM Kuulutaja reede, 1. september 2017

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Alates septembist on
Vaala Keskuse lihapood
avatud ka pühapäeval

kell 10-16

Sealiha al 2,40 €/kg

Jahutatud forell 8,50 /kg€
Jahutatud luuvaba forellifilee 13,50 /kg€

N kell 14.00 ja L kell 11.00
AHJUSOE KUUMSUITSUFORELL

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

Juveeliäris Candra

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

September on
sõrmustekuu!

Vaata www.candra.ee ja
küsi veel soodsamat hinda
info@candra.ee või
osta järelmaksuga

Suur valik kullast ja vääriskividega sõrmuseid
ÜLE 200 ERINEVA MUDELI

Teraskatus OÜ
Jaama pst 6, Rakvere
Tel 5559 6270
     5565 3842

www.teraskatus.ee

rakvere@teraskatus.ee

Ruukki teraskatused
Vihmaveesüsteemid
Katuse turvatooted
Katuseaknad

3 sammu ideaalse katuseni:

mõõdame

müüme

paigaldame

Ruukki katus - lihtne osta, lihtne paigaldada, lihtne omada!

Plekksepatööd
Paigaldusteenus
PUR isolatsioonivahuga soojustamine

PUR isolatsioonivaht:

Ühenduskohtadeta
soojustus

Hermeetiline

Elastne

Külmasildu vähendav

Heli isoleeriv

Kiire paigaldus

Müügil tekid, padjad ja madratsi katted
Samuti saab osta kangast meetriga

Hinnad jäävad vahemikku 3-28 €
ja arveldame ainult sularahas

Trendsetter Europe OÜ
teeb sügisese toodete

tehase territooriumil
9. septembril Lääne 10 Haljalas

SOODUSMÜÜGI

Väravad on avatud hommikul alates kella 10st kuni päeval 13ni
Rohkem infot saab küsida tööpäeviti kella 8-16.30-ni telefoni numbril 32 95 680
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