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M inister Mailis Reps 
tutvustas kooliaasta 
alguse pressikon-

verentsil Haridus- ja Tea-
dusministeeriumi peamisi 
tegevusi ja eesmärke algaval 
õppeaastal. Uut õppeaastat 
iseloomustavad märksõnad 
on: keeleõpe, digipööre ja 
koolirahu.

2019. aastal tähistame eesti 
keele riigikeelena mainimi-
se sajandat aastapäeva ja sel-
lest tulenevalt on 2019. aasta 
kuulutatud eesti keele aas-
taks. Üle riigi on aset leidnud 
erinevaid sündmusi ja kes ei 
jõudnud esimesel poolaas-
tal antud teemale tähelepanu 
pöörata, siis on teine poolaas-
ta selleks samuti hästi sobilik.

Ministeeriumi kodulehelt 
leiab täpsema info, mis tege-
vusi on veel ette nähtud ning 
loetelus tuuakse välja, et sep-
tember on keeleõppe ja tõlki-
jate kuu, oktoober lugemise 
ja mängukuu, november ees-
tikeelse teaduse ja keeleteh-
noloogia kuu. Ning detsem-
ber eestikeelse hariduse kuu.

Hea keelekasutus ja osav 
ning viisakas eneseväljen-
dusoskus on olulised kaasla-
sed igapäevasuhtluses. Meist 
igaüks saab anda oma panuse 
eesti keele heale käekäigu-
le, eesti keele säilimisele ja 
ka arengule. Rõhuasetusega 
ikka eesitkeelsetel väljenditel, 
mitte mugandatud võõrkeele 
vormidel. Jälgigem oma kee-
lekasutust ja olgem head ees-
kujud.

Koolirahu sõlmimine ja ka 
paberkandjal allkirjastamine 
on armas traditsioon, mille 
käigus õpilased kinnitavad 
kokkuleppe oma huvide, ko-
hustuste ja käitumise osas. 
Kes soovib, teeb seda ühtselt 
oma klassiga, tihti paigalda-
takse allkirjastatud kokkulepe 
ka klassiruumi seinale.

Koolirahu selle kõige sü-
gavamas tähenduses on aga 
oluline ju ka õpetajatele ja 

vanematele kodudes, mitte 
ainult õpilastele. Üksteisest 
hoolimine, abivajaja märka-
mine, sõbralik ja heatahtlik 
suhtlus – need aitavad meid 
kõiki ühtse ühiskonnana eda-
si. Olenemata sellest, kas on 
tegemist täiskasvanu või lap-
sega, lugupidav suhtumine 
oma kaasteelisesse peab ole-
ma iseenesest mõistetav käi-
tumistava.

Mul on väga hea meel, et 
uue õppeaasta märksõnadest 
lähtudes on ka Rakvere linna 
koolides aset leidnud nn di-
gipööre. Volikogu otsusega 
ja linnavalitsuse läbi viidud 
hanke tulemusel on kõik mu-
nitsipaalkoolid saanud uuen-
dada oma digiparki.

36 kuuks on sõlmitud süle- 
ja lauaarvutite (kokku 439 tk) 
ning tahvelarvutite (136 tk) 
kasutusrendi leping, mille ko-
gumaksumus koos käibemak-
suga on 174 084 eurot. Kind-
lasti on seeläbi paranenud 
nendes koolides kõigi õpilaste 
õppetingimused, õpetamis-
tingimused ja digitaristud on 
viidud tänapäevasele taseme-
le.

Samas ei jäeta digiarengu 
kõrval Rakvere koolides ta-
gaplaanile ka füüsilise aktiiv-
suse ja käelise tegevuse oluli-
sust. Rakvere Gümnaasium 
ja Rakvere Põhikool liitusid 
2019. aasta alguses program-
miga „Liikuma kutsuva kool“, 
mille raames omandatakse 
häid nippe, kuidas nii aine-
tunde kui ka vahetunde veel 
põnevamaks muuta läbi lii-
kumise. Kuigi Rakvere Reaal-
gümnaasium sellel aastal 
programmiga ei liitunud, te-
hakse sarnaseid liikuma mo-
tiveerivaid tegevusi (tantsu-
vahetund, sammude lugemise 
võistlus jms) ka selles koolis.

Töö- ja tehnoloogiakeskuse 
maja projekteerimine kõigi-
le linna põhikooli õpilastele 
on praegu protsessis. Kõik 
etapid võtavad oma aja, mil-

lal ehitushange ja siis ehitus 
algab – tuleb kannatlikkust 
varuda.

Tänu huvihariduse- ja te-
gevuse täiendavale toetusele 
riigilt on linn saanud lapsi ka 
koolivälistes ettevõtmistes 
läbi erinevate projektitaotlus-
te toetada. Kõik need tegevu-
sed ei ole päris tasuta, aga li-
savõimalused on seeläbi siiski 
loodud.

2019/2020. õppeaastaks on 
toetus eraldatud Rakvere Põ-
hikooli ukuleleansambli loo-
miseks ja Rakvere Põhikooli 
mudilaskoorile vahendite 
soetamiseks. Rakvere Muu-
sikakoolis jätkub rivitrummi 
huvitegevus ja uue klavessiini 
aktiivsemaks kasutuseks telli-
takse vanamuusikaansamblile 
repertuaar.

Rakvere Sotsiaalkeskuse 
laste päevakeskuses hakkab 
toimuma kokaklubi. Muu-
sikakool Rajaots sai toetust 
foto-videokaamera soetami-
seks, et jäädvustada õpilaste 
tegevused helis ja pildis. See 
on täiendav võimalus õp-
peprotsessis, mille abil on 
õpilastel võimalik saada oma 
tegevusele tagasisidet objek-
tiivsest vaatenurgast, näha 
oma arengut hetkel, aga ka 
pikemas ajalises perspektii-
vis. Rakvere Loovuskoolis 
alustab tegevust innovaatiline 
kokakool ja tegevust jätka-
takse eelmisel perioodil alus-
tatud arvutigraafika ja foto-
graafia õppekaval.

Uue võimaluse loomise-
ga sai toetust ka Rakvere RC 
Hobikeskus OÜ automudelis-
mi ring rajamiseks. Loomin-
guline seltsi Athena Maja sai 
taas toetust loovmehhatroo-
nika tegevuste läbiviimiseks. 
Rakvere noortekeskuses 
(RANK) jätkub parkuuri töö-
tuba. Kindlasti tasub silma 
peal hoida teistelgi RANK-i 
tegevustel, ka seal on sel hoo-
ajal plaanis uuendusi ja mit-
meid ettevõtmisi väljaspool 

noortekeskuse maja. Ning sü-
giseste taotluste osas on otsu-
sed veel ees.

Rakvere haridusmaasti-
kul jätkatakse praegu tava-
pärast rada. Põhikoolivõrgu 
korrastamisega seonduvad 
muudatused saavad toimuda 
alles siis, kui on valmis riigi-
gümnaasium (mille arhitek-
tuurikonkurss on käimas) ja 
gümnaasiumiastme õpilased 
liiguvad linna koolidest välja.

Eesti liigub suunal, kus täis-
kasvanute keskharidus on 
riigi korraldada ning sellega 
seoses alustati juba kevadel 
erinevate osapooltega läbi-
rääkimisi, et arutada Rakvere 
Täiskasvanute Gümnaasiumi 
(RTG) tulevikku. Praeguseks 
on loodud töörühm, kuhu 
kuuluvad nii Haridus- ja Tea-
dusministeeriumi, Rakvere 
Linnavalitsuse, Rakvere Täis-
kasvanute Gümnaasiumi kui 
Rakvere Ametikooli esinda-
jad. Kindel on see, et alanud 
õppeaastal jätkub kõik nii 
nagu tavaliselt ja õppija ning 
õpetaja jaoks ei muutu mida-
gi. Otsuse RTG tuleviku osas 
langetab linna volikogu.

Lõpetuseks tuletan meel-
de, et õppimine on laste jaoks 
tähtis ja mitte alati kerge töö, 
igasugune tugi ja abi nii koo-
lis kui kodus on siinjuures 
oluline. Murede korral tuleb 
koheselt pöörduda, et koos 
lahendusi leida. Selleks on 
koolides muidugi klassijuha-
tajad, aga ka eripedagoogid 
ja sotsiaalpedagoogid ning 
psühholoogiline nõustamine 
Rakvere Sotsiaalkeskuses.

Soovin kõigile energiat ja edu 
ning teadmisterohket 

uut kooliaastat!

Triin Varek,
Rakvere abilinnapea

Kohaliku omaalgatuse programmi 
sügisene taotlusvoor ootab taotlusi

A lates 30. 
a u g u s t i s t 
on avatud 

kohaliku oma-
algatuse program-
mi sügisene taot-
lusvoor, mille ees-
märk on tugevate 
ja omaalgatusel 
põhinevate kogu-
kondade tekkimi-
ne ja püsimine.

Programmi ees-
märgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe 
meetme kaudu. Esimese meetmega toetatakse kogukonda 
arendavaid tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliik-
mete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tu-
gevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Teise meetme eesmärk on elukeskkonna ja kogukonna-
teenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliik-
mete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate 
objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikme-
tele vajalike teenuste pakkumisse.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 2000 eurot. Toetust 
saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundus-
ühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku 
omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei 
moodusta rohkem kui poole.

Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt Lääne-Viru Omava-
litsuste Liidule e-posti aadressil moonika.aruvainu@virol.
ee hiljemalt 1. oktoobri kella 16.30-ks Toetuste taotlemise 
kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise 
juhendid on üleval Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu kodu-
lehel https://www.virol.ee/taotlusvormid-2019-sugisvoor.

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev toetuse taot-
lejatele toimub 10. septembril kell 16.00 F. R. Kreutzwaldi 5 
(II korruse saal).

Infopäeva esimeseks teemaks on programmi nõuded taot-
lejale, taotlusele ja aruandlusele, millest räägib Moonika 
Aruvainu. Seejärel käsitleb MTÜ-de konsultant Kaoke Kär-
di küsimust , milliseid vigu vältida edukas projektis.

Infopäev on tasuta, registreerimine e-posti aadressil moo-
nika.aruvainu@virol.ee.

Lisainfot programmi ja infopäeva kohta jagab Lääne-
Viru Omavalitsuste Liidu arendus- ja väliskoostööspetsia-
list Moonika Aruvainu telefonil 3250115 või 524 3927 ning 
ülalmainitud meiliaadressil.

Kuulutaja

Linnavalitsus kutsub 
Moonaküla elanikke kohtumisele
Täna, 6. septembril kell 18 toimub Rakvere linnavalitsuse 
esimesel korrusel ruumis nr 114 avatud kohtumine Moona-
küla piirkonna elanikele, et anda ülevaade peamiselt Kesk 
tänava teeehituse hetkeseisust, linnaosa eesseisvast asfaltee-
rimisest ja arutada ehitustöödega kaasnevaid jooksvaid kü-
simusi. Linnavalitsus ootab kõiki huvilisi osa võtma.

Kuulutaja

Mida toob uus kooliaasta?
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MUST KROONIKA
TULEKAHJUD
4. septembril kell 17.46 
teatati tulekahjust 
Väike-Maarja vallas Eba-
veres, kus tootmishoones 
süttis seadme rikke tõttu 
korsten, millest lenduvad 
sädemed süütasid hoone 
katusel ja territooriumil 
puidutolmu. Inimesed kan-
natada ei saanud. Kustutus-
tööd lõpetati kell 20.07.

1. septembril kell 17.33 
teatati häirekeskusele, et 
Vinni vallas Padu külas 
põleb saun lahtise leegiga. 
Päästjad kustutasid tulekah-
ju kell 18.56. Põlengu tek-
kepõhjus on selgitamisel.

VARGUSED
3. septembril teatati, et 
Võsu alevikus varastati 
robotmuruniiduk Worx. 
Kahju on 1000 eurot.

2. septembril teatati, et 
Rakveres Laial tänaval tun-
giti sisse ettevõtte ruumi-
desse ja varastati mitmeid 
mobiiltelefone ja väärisme-
tallist esemeid. Kahjusum-
ma on 4917 eurot.

27. augusti pärastlõunal sai 
politsei teate liiklusõnnetu-
sest Kadrinas, kus möödasõi-
dul olnud BMW kahjustas 
teise auto küljepeeglit ning 
lahkus peatumata sündmus-
kohalt. Umbes tund aega hil-
jem, kella 17 paiku pidasid 
politseinikud sõiduki kinni 
ning 42-aastasel naisel tuvas-
tati kriminaalne joove, va-
hendas Rakvere politseijaos-
kond sotsiaalmeedias.

Rakvere politseijaoskonna 
uurija Sirje Eirand märkis, et 
juht lahkus pärast õnnetuse 
põhjustamist ja sõitis edasi 
Viitna järve äärde: „Ülekuu-
lamisel rääkis naine, et oli 
õnnetusest vapustatud, jõi ra-
hustuseks kolm õlut ja hakkas 

siis tagasi sõitma.“
Uurija sõnul tegi autojuht 

kõik vead, mida sai teha. „Ta 
istus joobnuna rooli, põhjus-
tas liiklusõnnetuse, lahkus 
ilma peatumata ja veenduma-
ta, et teise õnnetuse osapoo-
lega on kõik korras. Ning siis 
jõi veel alkoholi ja istus tagasi 
rooli,“ rääkis Eirand.

„Kooli algusega on inimesi 
rohkem liikvel ning autoju-
hid peavad liikluses olema 
eriti ettevaatlikud ja tähele-
panelikud. Joobes juht ei ole 
adekvaatne hindama ohte ja 
nendele kiirelt reageerima. 
Nii võib selline lõbusõit väga 
kiirelt traagiliselt lõppeda,“ 
sõnas uurija.

Politseinikud pidasid naise 

kahtlustatavana kinni ning 
toimetasid arestimajja, kus ta 
viibis kuni neljapäevani, mil 
ta viidi otse kohtumajja.

Kohus mõistis naisele ka-
ristuseks üheksa kuud van-
gistust, mis tuleb kanda tin-
gimisi, kui naine katseajal 
uut kuritegu toime ei pane. 
Ka ei tohi ta selle aja jooksul 
tarbida alkoholi. Lisaks võe-
ti naiselt üheksaks kuuks ära 
juhtimisõigus ning ta peab 
osalema liiklusohutuse sot-
siaalprogrammis.

Kohtuotsus ei ole jõustu-
nud. Käimas on veel eraldi 
väärteomenetlus liiklusõnne-
tuse asjaolude selgitamiseks.

Kuulutaja

Tänavu tähistatakse sa-
ja aasta möödumist Rii-
gikogu eelkäijaks olnud 
Asutava Kogu loomi-
sest. Esmaspäeva kesk-
päeval avati Rakveres 
sellele tähtpäevale pü-
hendatud rändnäitus.

Liisi Kanna

Nädalal alul kogunesid Par-
kali tänava promenaadile 
mitmed endised ja praegused 
riigimehed ning linnajuhid, et 
üheskoos kuulutada Rakve-
res avatuks näitus „Riigikogu 
100“.

Parlamendi sajandale aas-
tapäevale pühendatud välja-
panek annab ülevaate Eesti 
esinduskogu sajandipikkusest 
ajaloost, mis kajastab Eesti 
Ajutise Maanõukogu, Asuta-
va Kogu ja Riigikogu koossei-
sude tegemisi.

Aastal 1919 23. aprillil tuli 
Tallinnas kokku esimene ise-

Näituse avamisel Rakveres 
pidas sissejuhatava kõne Rii-
gikogu aseesimees Siim Kal-
las, kes märkis, et see oli väga 
suur otsus, kui Eesti riik valis 
1919. aastal parlamentaarse 
riigikorra. Ning kuigi praegu 
tähistatakse parlamendi sa-
jandat aastapäeva, siis 1934. 
aastal selle töö tegelikult kat-
kestati.

„Nüüd uuesti on parlament 
töötanud 27 aastat ja mis ta-
hes seal ka ei ole juhtunud, 
milliseid vaidlusi seal ei ole ka 
peetud, mina küll ei ole Eesti 
ühiskonnas kuulnud veel sel-
list ettepanekut, et peaks üld-
se parlamendi laiali saatma,“ 
arutles Kallas.

„20. sajandi kogemus on nii 
ebameeldiv selle kohapealt, 
mis juhtus parlamentaarse 
demokraatia protsessi katkes-
tamise järel, et keegi ei tule 
täna enam selle peale,“ lisas 
ta.

Riigikogu aseesimees kut-
sus üles väljapanekuga tutvu-
des just Riigikogu rollile tä-
helepanu pöörama. „Loodan, 
et näitust vaatavad inimesed 

mõtlevad natuke ka selle pea-
le, kuidas see asi toimib ja 
miks seda üldse vaja on,“ sõ-
nas Kallas.

„Ainest mõtlemiseks, kui-
das demokraatlikus riigis ot-
suseid tehakse, on muidugi 
palju. Kuidas valitakse need 
inimesed otsuseid tegema, 
missugune on otsuste meh-
hanism, missugune on va-
hekord täitevvõimu ja parla-
mendi vahel,“ loetles Riigi-
kogu aseesimees, lisades, et 
kindlasti on võimalik demo-
kraatiat ka arendada.

„Aga minul on küll veendu-
mus, et parlamentaarne kord 
püsib meil veel pikka aega,“ 
sõnas Kallas lõpetuseks.

Külalisi tervitanud linnapea 
Marko Torm märkis, et Rak-
vere on kaheksas linn, kuhu 
rändnäitus üles seati. „Me 
oleme ankrulinn – pärast siit 
minekut pakitakse asi kokku 
ja see läheb Tallinnasse hoiu-
le,“ sõnas Torm. Linnapea 
lisas, et vaadates, kuidas pro-
menaadil kõndivad inimesed 
tahtsid näituseseinte vahelt 
läbi minna, tekkis mõte, et 

Liiklusõnnetuse põhjustanud 
joobes juhile mõisteti vangistus

Väljapanek seati üles Rakvere linnavalitsuse kõrvale Parkali promenaadile. 

P arlamendi 100. aas-
tapäevale pühenda-
tud näitus on kujun-

datud tänavana, mille kahel 
pool asetsevad majapaarid 
tähistavad esinduskogu-
de läbitud aastakümneid. 
Väljapanek on stiliseeritud 
ajakohaste tekstide ja pilti-
dega. Akende ja uste vahelt 
vaatavad vastu ajaloolised 
suurkujud ja tähtsündmu-
sed.

Väljapanek hõlmab kah-
te suurt perioodi aastatel 
1917–1940 ja 1991–2018. 
Nende aastate vahele jääb 
poole sajandi pikkune kat-
kestus, mil Eesti esindus-
kogu ei saanud kokku tulla 
ja mida näitusel tähistavad 
tühjad majad.

„Riigikogu 100“ ekspo-
sitsiooni kogupikkus on 
10,5 meetrit, laius ja kõr-
gus 3 meetrit. Näitus on 
teisaldatav ja valgustatud 
LED-valgustitega. Näitu-
se autorid on Identity ja 
Ruumilabor ning teostajad 
Ruutu6 ja Red Hat. Välja-
paneku kuraator on Eesti 
Rahvusraamatukogu par-
lamendiinfo keskus.

Rändnäitus „Riigikogu 
100“ on olnud Viljandis, 
Pärnus, Haapsalus, Tallin-
nas, Paides, Tartus ja Nar-
vas. Näitusega saab tutvu-
da Rakveres Parkali täna-
val 20. septembrini.

Näitus „Riigikogu 100“ jõudis Rakverre

äkki saab Rakvere võimaluse 
väljapanekut pikemaltki üle-
val hoida, kui septembrikuu 
kolmanda nädalani.

Torm avaldas ka tänu lin-
naametnikele ja asjaosalis-
tele, kes näituse Rakverre 
jõudmist organiseerisid. „Ega 
need asjad niisama lihtsalt siia 
ei jõua. Keegi ei tule selliseid 
näituseid pakkuma, kui me 
ise ei ole aktiivsed,“ toonitas 
ta.

seisvas Eestis rahva poolt va-
litud esindus – Asutav Kogu. 
Iseseisvusdeklaratsiooni, põ-
hiseaduse ja maaseaduse vastu 
võtnud ning Eesti riigi jaoks 
üliolulisi küsimusi lahen-
danud esindus tegutses kui 
parlament. Asutava Kogu ot-
sused lõid vundamendi Eesti 
riigile.

Näituse avamisel kõneles Riigikogu ase-
esimees Siim Kallas. Fotod: Liisi Kanna

Vahtpolüstüreen EPS 120 Perimeeter pluss, 
50/100 mm Kasutusalad: vundamendid, 
soklid, keldrid. Paki maht 0,6 m3

-43%

3900
/pakk

6900/pakk

1000x1200 mm
ERI

KÕIK
suvised püstolivahud

-35%

KÕIK
prügikonteinerid

120/240 l

-30%

VÕIDA
REIS
ISLANDILE!

4.-24.
september

HINNAPARAAD
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Lisainfo: Dzintra Kalm, 5334 0040

Töösoov saada: personal@ogelektra.ee
või kandideeri CV Keskuse kaudu

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

www.grossitoidukaubad.ee

Tule meie sõbralikku töökollektiivi!
OG Elektra Tootmine AS võtab pagaritsehhi tööle:

• KONDIITRI
PAGARI
PAKKIJA

Pakume sulle:

Ootame, et sa oled:

Tööle asumine:

Töökoht asub:

tööd pidevalt arenevas ettevõttes, vajalikku väljaõpet,
stabiilset töötasu, tasuta transporti Rakvere-Tobia-Rakvere

kohusetundlik, aus ja töökas

niipea kui võimalik

Tobia küla, Rakvere vald

•
•

Võtame tööle CE-kategooria
AUTOJUHI

Töö kirjeldus:

Nõudmised kandidaadile:

Ettevõte pakub:

Põhikohale suundadeks veod Eesti ja Soome vahel

• CE-kategooria juhiluba
Eelnev töökogemus
Ausus ja kohusetundlikkus

Karsked eluviisid
Hea eesti keele oskus
Kasuks tuleb arusaamine soome keelest algtasemel

Nädalavahetused kodus

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Täpsema informatsiooni saamiseks tööst küsige
helistades tel +372 50 30615

•
•
• Usaldusväärsus, suhtlemisoskus, orienteerimisoskus
• Ametikoolituse ning digikaardi olemasolu
•
•

• Aastaringset stabiilset tööd
• Kaasaegset tehnikat
• Sõbralikku ja toetavat kollektiivi
• Konkurentsivõimelist palka

Lisainfo:

* Valmisolek töötada 5 ööpäeva järjest

* Keskharidus ja vanus vähemalt 25 aastat

•Info klaarika@vinnivald.ee Tel 3257 387, 5387 7905

Vinni Perekodu võtab tööle

“ ”PEREVANEMAID

Lisainfo: Dzintra Kalm, 5334 0040

Töösoov saada aadressile personal@ogelektra.ee
või CV Keskuse kaudu www.cvkeskus.ee

Elektra Tootmine AS meeskonda võetakse tööle

kes koostab igapäevase menüü ning valmistab
lõunasöögid

konkurentsivõimelist, kindlat palka

Tööaeg: E-R 05.00-14.00
Töökoht:Tobia küla, Rakvere vald

KOKK,
Pakume sulle:

•
eneseteostuse võimalust
sõbralikku kollektiivi
tööd uuendusmeelses meeskonnas

•
•
•

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

www.grossitoidukaubad.ee

Kui oled aus ja kohusetundlik, siis tule
meie sõbralikku töökollektiivi!

Rakvere, Võidu 27. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

• algab 21.09 kell 10.00
•

algab 19.09 kell 10.00
• algab 7.10 kell 18.00

• algab 23.10 kell 18.00
• algab 19.09 kell 18.00

• algab 17.09 kell 18.00

Veoauto- ja bussijuhi täienduskoolitus
Veoauto- ja bussijuhi kiirendatud ametikoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus
D-kategooria koolitus

T-kategooria koolitus
B-kategooria koolitus

(35h)

(140h)

(buss)

(traktor)

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

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

B-kat 06.09
B-kat e-õpe 12.09 ja 03.10

Kõiki kategooriad saab õppida ka
VENE KEELES!

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

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!

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

* Kursuste eest saab tasuda osadena!

VEOAUTOJUHI AMETIKOOLITUS

B-kat AUTOKOOL

AUTOKOOL E-õpe

LIIKLUSKOOLITUS LASTELE „Mina liiklen ohutult“

INGLISE KEELE

SOOME KEELE

VENE KEELE

kursus A1 (algajad)

kursus A1 (algajad)

kursus A1 (algajad)

(35 ak/t) 14.-22. sept (L, P kell 9.00-16.45)

- 18. sept (K, N kell 16.00-18.00)

- alustada on võimalik igal ajal.

(1 ak/t) õpetajaga kokkuleppel.

- 16. sept (E, K kell 17.30-19.45)

- 16. sept (E, K kell 17.30-19.45)

– 16. sept ( kell 17.30- 19.45)

Eelregistreerimine võõrkeelte edasijõudnute kursustele.

E, K

SOODUSHIND!

K O O L I T U S K E S K U S
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PAKUN TÖÖD

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

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

• Pakun kohe tööd üksikule naisele 
kodukoristajana üks kord nädalas, 
töötasu 100 € kuus, võimalik maju-
tus, Rakveres. Tel 554 6490. Kiire!

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

• Otsime inimest, kes hakkab käima 
vähemalt kord nädalas kaupa too-
mas, tasu eest. Oleks väga tore, kui 
oleks ka vene keele oskus. Rohkem in-
fot: pulledpork@mail.ru. Tel 5683 4375

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

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

• Eesti Metsahoolduse OÜ otsib har-
vesteri operaatorit. Tööpiirkond 
Lääne- ja Ida-Virumaa ja Jõgevamaa. 
Info tel 5309 0698

• Tööd saab trimmerdaja. Tel 5360 
0003

• Pakun tööd taksojuhtidele. Vajalik 
teenindaja kaart. Tel 528 2659

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

• Kaevu puurimis firma Soomes 
vajab töölist. Vajalik C-kategooria 
juhiluba, kasuks tuleb eelnev sõidu-
kogemus. Tel 503 5851

• Pakkuda tööd ehitajale. Katused, 
fassaadid, kipsitööd. Tel 5854 5348

• Pakkuda tööd üldehitajale. Info tel 
5373 3385

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

KOOLITUSED

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

• Kutsume hispaania keele kursus-
tele Rakveres. Tunnid neljapäeva 
õhtuti Rakvere kultuurikeskuses. 
Info ja registreerimine a.s.wesman@
gmail.com

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

Pakkuda tööd 
kogemustega 

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

Tel 322 3744

Pakkuda tööd kogemustega 
AUTOPESIJALE, kes oskab ka 

poleerida.

Tel 322 3744

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

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

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot
7. september muusikat keerutab DJ Margus Teetsov
14. september Retro Jämm VDJ Martineero

Rakvere kultuurisündmused
30. august–20. september rändnäitus „Riigikogu 100“ 
Parkali tänaval
6. september kell 18.45 Sumedate suveõhtute filmifestival. 
Raju Reede: „Mina olin siin“ / „Päevad, mis ajasid segadusse“ 
Rakvere Linnavalitsuse terrassil
7.–15. september Pärdi muusikapäevad Rakveres:
• 7. september kell 18 Nargenfestival 2019 Rakvere Kol-

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

sert Rakvere Gümnaasiumi aulas
8. september kell 14 vanavanematepäev Rakvere Rohuaia 
Lasteaias, esinevad Rakvere Eragümnaasiumi õpilased ja 
Kauri kooli muusikud
13. september kell 18 rahvustoitude ja -kultuuri festiva-
li „Kamalammas“ raames ansambli Ondráš tsimblimuusika 
kontsert Rakvere Linnavalitsuse valges saalis. Esitlusele tu-
levad tšehhi, morava ja slovaki rahvalaulud. Kontserti toe-
tab Tšehhi Suursaatkond. 

T äna jõuab kinodesse 
andeka naise kohane-
misest jutustav südam-

lik komöödiadraama „Kuhu 
sa küll kadusid, Bernadette?”, 
kus nimiosa mängib Cate 
Blanchett.

Oma kahekümnendates 
oli Bernadette särav arhi-
tekt, kellele ennustati helget 
tulevikku. Siis aga kadus ta 
20 aastaks professionaal-
selt areenilt nagu vits vette. 
Ekraanil näeme lähivaadet 
sündmustest, mida naine on 
läbi elanud ja kuidas prob-
leemid kuhjuvad tema teele 
veelgi.

Bernadette’i vaevavad paa-
nikahood ja unetus. See on 
kui nõiaring, sest üks häda 
põhjustab teist ja vastupidi. 
Siiski on ta säilitanud oma 
vaimukuse, mis väljendub 
küll sageli irooniana ja va-
hel ka kibedusena. Tal pole 

sõpru peale oma teismelise 
tütre Bee (Emma Nelson). 
Inimestega suhtlemine on 
Bernadette’ile suur katsumus.

Kerkib küsimus, kas ja kui-
das suudaks naine ümbritseva 
eluga natukenegi paremini 
kohaneda. Ühel päeval ta põ-
geneb kodust, hüpates välja 
vannitoa aknast. Tema tütar 
ja tehnoloogiainsenerist abi-
kaasa Elgie (Billy Crudup) 
asuvad teda otsima.

Filmis on õnnestunult sula-
tatud kokku ajaliin. Päris ava-
kaadrites näeme Bernadette’i 
aerutamas kajakipaadis. See-
järel tulevad ekraanile aeru-
tamisele mõne nädala jooksul 
eelnenud sündmused, milles 
leidub omakorda tagasivaade 
naise varasemale elule You-
tube’is leiduva videoloo kujul.

Nii tekib vaatajal hea või-
malus saada sujuvalt aru kan-
gelanna olevikust ja minevi-

kust ning näha tema jõudmist 
punkti, kus vanamoodi jätka-
ta pole enam võimalik. Režis-
söör Richard Linklater jagab 
infopalukesi tükkhaaval ja siis 
korraga leiab vaataja end rik-
kalikult kaetud laua ääres, kus 
käivitub tõeline draama.

Sellest tunneb ära suure-
pärase stsenaariumi, mis pole 
ka ime, sest film põhineb sa-
manimelisel menuraamatul. 
Raamatu autor Maria Semple 
on ametilt stsenarist ja ta elab 
Seattle’is, mille lähistel ka fil-
mi tegevus toimub. Raamat 
on ilmunud ka eesti keeles.

Oscari-võitjast peaosatäit-
ja Blanchett tõestab taas, et 
loomuomaselt elegantsete te-
gelaste mängimine õnnestub 
tal suurepäraselt. Seekordne 
roll on väga sisukas, sest näi-
tab nüansirikkalt ühe loo-
mingulise inimese valguse- ja 
varjupoolt.

Tegelastest tõstan esile 
veel tütre ja endise töökaas-
lase Pauli (Laurence Fish-
burne), sest neis avanes pi-
kema või lühema aja jooksul 
uus tasand. Kui tütar osutub 
muutuvates oludes söakaks 
tegutsejaks ja enesekehtesta-
jaks, ilmutab ekskolleeg suurt 
südant ja elutarkust.

Paul ütleb Bernadette’ile 
kuldsed sõnad: „Sinusugune 
inimene peab tegelema loo-
minguga, sest muidu saab 
sinust nuhtlus ühiskonnale.“

Film meenutab jutusta-
mislaadilt ja teemade poo-
lest tänavu kevadel kino-
des jooksnud komöödia-
draamasid „Gloria Bell“ ja 
„Kiirperekond“.

Tõnu Lilleorg

13. septembril alustab Rak-
vere Teater oma 80. hooaega, 
mille tähistamiseks istutab 
teatrirahvas linna idakülje-
le 80 tamme tulevase pargi 
tarvis. Pidulik tseremoonia 
algab kl 15 Tuleviku ja Ussi-
mäe nurgal asuval haljasalal. 
Tammesid istutavad endi-
sed ja praegused teatrijuhid, 
teatriveteranid, teatritöö-
tajad ning kõik need, kel-
le jaoks on Rakvere Teater 
südamelähedane.

1929. aasta jaanuaris liiku-
sid üle Virumaa Rakveresse 
kokku kümned hobuvank-
rid. Virulased vedasid talgu-
te korras Näpi kaubajaamast 
ehituskivid tulevase teatri-
maja õuele, mis 10 aastat hil-

jem avaski oma uksed ning 
tähistab käesoleval hooajal 
80. sünnipäeva.

Üks vanker loksus tol hä-
maral hommikul Rakvere 
poole täislastis. See oli viru-
lase Jakob Allase hobuvan-
ker, kes juba saabudes vedas 
kohale koorma raudkive 
ning laadis selle Teatrimäele 
esimeseks seemneks maha. 
Nagu ta ise ütles: „Ei taht 
tühja käega tulla!“

Just selles kandis, kuhu 
Rakvere Teater oma 80. 
sünniaastapäeva tähistami-
seks tammed istutab, liikus 
tol pühapäeva hommikul (27. 
jaanuaril) Jakob Allase ras-
ke koorem Teatrimäe poole 
ja seda teab ainult taevas ise, 

mida too kultuurihuviline 
mees neil hetkedel mõtles. 
Kas nägi ta vaimusilmas uusi 
lavastusi, õnnelikke vaata-
jaid või mõtles laiemalt kogu 
Virumaa kultuuri tulevikule? 
Ometi muutus tema tagasi-
hoidlik kivikoorem aluseks 
millelegi suurele, milleta me 
tänapäeval Rakveret, Viru-
maad ega Eestit ette kujutada 
ei suuda.

Veel pealelõunalgi, kui Nä-
pilt juba kõik Kunda-Aru 
karjäärist ostetud paas ho-
buvankritel Teatrimäele 
kokku sai veetud, ei leidnud 
Jakob Allas asu ning vedas 
oma maadelt neli koormatäit 
maakive lisaks. Kõik teatri 
tarvis.

Nurgakivi panekul müüriti 
teatri seina metallkastike, kus 
lisaks dokumentidele, mün-
tidele ja ajalehtedele olid fo-
tod talgulistest, kelle seas ka 
Jakob Allas. Samuti viibis 
mees kohal aukülalisena teat-
ri avamisel ning tema tütre 
sõnul ei jäänud isal küll ükski 
Rakvere Teatri uuslavastus 
vaatamata. Jakob Allas suri 
1965. aastal (82-aastasena).

Just Jakob Allase ja teis-
te talguliste meenutuseks 
istutab Rakvere Teater 80 
tammeistikut, millest iga 
puu märgib üht õnnelikku 
hooaega juba tegutsevas 
teatris.

Urmas Lennuk

Rakvere Teater avab 80. hooaja

Naine, kes hüppas aknast välja
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M öödunud nädalava-
hetusel sõideti Võ-
rumaal Eesti meist-

rivõistluste viies etapp ja Läti 
meistrivõistluste kuues etapp. 
Järjekorras 17. Lõuna-Eesti 
ralli avapäevale startisid pöö-
ratud järjestuses 79 võistlus-
paari.

Reedel ootas võistlejaid ees 
kolm kiiruskatset, mille jook-
sul läbiti kahel korral 1,28 km 
pikkune Võru linnakatse. Lü-
hikeste linnakatsete mõlemad 
läbimised võitsid 2017. aasta 
Lõuna-Eesti ralli esikoha-
mehed Georg Gross – Raigo 
Mõlder (Ford Fiesta WRC). 
Kusjuures mehed näitasid 
mõlemal läbimisel kümnen-
diku pealt sama katseaega 
1.22,0.

Avapäeva ainsa kruusakat-
sena sõideti 9,82 km pikkune 
Saaluse katse. Kohati väga 
paksus udus ja õhtu pime-
duses sõidetud katsel näi-

tasid parimat sõitu Oliver 
Solberg – Aaron Robert 
Johnston (VW Polo R5), kes 
edestasid katsel kolmanda aja 
välja sõitnud Gross – Mõlde-
rit 4,8 sekundiga.

Reedese võistluspäe-
va lõpetasid liidrina 
Solberg – Johnston, kelle edu 
enne laupäevaseid katseid oli 
Gross – Mõlderi ees 1,3 se-
kundit. Kolmandana said öö-
pausile Egon Kaur – Silver 
Simm (Ford Fiesta Proto).

Nii nagu reedel jätkus ka 
laupäeval duell Solberg ver-
sus Gross. Kui teise võistlus-
päeva avakatse võitis noor 
norrakas ja suurendas üldedu 
4,7 sekundi peale, siis kohe 
järgneval tegi Solberg spinni 
ning andis Grossile 6,8 se-
kundit tagasi. Päeva esimesele 
hoolduspausile läksid liidri-
na Gross – Mõlder, kelle edu 
Solberg – Johnstoni ees oli 
2,1 sekundit. Hommikuste 

katsete kordused võitsid eest-
lased ning suurendasid oma 
üldaedu 8,8 sekundile.

Kui ralli kuuenda ja seits-
menda kiiruskatse olid 
võitnud Gross – Mõlder, 
siis järgnevad kaks võitsid 
Solberg – Johnston, kes olid 
eestlaste üldedu sulatanud 
vaid 2,7 sekundile.

Ralli kaks viimast kiirus-
katset pakkusid rajaäärde ko-
gunenud publikule põnevust 
kuni viimaste meetriteni. Esi-
mesena võttis rünnaku ette 
Gross, kes võitis katse ning 
suurendas edu Solbergi ees 
2,7 sekundi võrra. Kuigi Sol-
berg – Johnston võitsid ralli 
lõpetanud punktikatse ning 
edestasid Gross – Mõlderit 
1,5 sekundiga, siis ralli või-
duks jäi neil sellest väheks.

Lõuna-Eesti ralli 2019 
võitjatena finišeerisid Georg 
Gross – Raigo Mõlder, kes 
edestasid 11 kiiruskatse kok-

kuvõttes Oliver Solberg – 
Aaron Robert Johnstonit 3,9 
sekundiga. Hooaja viienda 
meistrivõistluste etapi kol-
mas koht läks võistluspaarile 
Egon Kaur – Silver Simm, kes 
jäid võitjatest minuti ja 12,2 
sekundi kaugusele.

„Mul on aastaid tagasi ol-
nud Ott Tänakuga sarnaseid 
sekund-sekundis lahinguid 
ja selles mõttes ei olnud see 
mulle võõras kogemus. Oli-
ver surus ikka väga korra-
likult ja meil oli korralik 
spordipäev. Nägime, et me 

suudame seda hoogu sõita, 
kuigi pidime vahel ka oma 
piire ületama. Hoolimata 
sellest, et vahepeal sõitsime 
ka üle piiri, ei tahtnud me 
seda võitu ära anda ja lõpuks 
– lõpp hea, kõik hea,“ sõnas 
ralli finišis oma karjääri teise 
Lõuna-Eesti ralli võitnud 
Gross.

Eesti autoralli meistri-
võistlused jätkuvad 11.–12. 
oktoobril, kui sõidetakse 52. 
Saaremaa ralli.

Kuulutaja

Sündmusterohke Lõuna-Eesti 
ralli võitsid Georg Gross ja Raigo Mõlder







Kuulutaja reede, 6. september 201910

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT MAHAVÕTMISE 
TÕENDI!

* VARUOSADE SAATMINE KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

SUVEREHVE

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

KASUTATUD KASUTATUD 
LAMELLREHVIDLAMELLREHVID

UUED REHVIDUUED REHVID

KASUTATUDKASUTATUD
SUVEREHVIDSUVEREHVID

Alates 8-10 €/tk 
(koos allahindlusega)

Sobilikud suvel sõitmiseks, 
mustri jääk 4-5 mm

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

Tel 5568 4683

50 %50 %

25 %25 %

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

• • DiagnostikaDiagnostika
• • AutovalveseadmedAutovalveseadmed
• • Webasto ning Eber- späsher Webasto ning Eber- späsher 

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

Tel 5353 1330, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 

Hyundai i20, 06/2012a. 1.2 (57 kW), 
bensiin, manuaal, punane, Sn: 102 
522km. 

Hind: 5190.-

Volkswagen Jetta, 04/2012a. 1.6 (77kw), 
diisel, automaat, valge. Sn: 230 600km. 

Hind: 5990.-

Renault Trafi c Pack Clim, 02/2011a. 2.0 
(66kw), diisel, manuaal, kaubik, valge. 
Sn: 150 775km. 

Hind: 6990.-

Peugeot 2008 Active Plus, 06/2015a. 
1.4(50kw), diisel, manuaal, must  met. 
Sn: 61 985km. 

Hind: 9990.-

Peugeot 2008 Active Plus, 08/2016a. 
1.2(60kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 35 125km. 

Hind: 10 490.- 

Škoda Octavia, 09/2016a. 1.2 (63kw), 
bensiin, manuaal, must met. Sn: 
64 740km. 

Hind: 10 990.-

Nissan Qashqai Visia ,  07/2015a. 
1.5(81kw). diisel, manuaal, lilla met. 
Sn: 40 910km. 

Hind: 13 690.-

Nissan Micra N-Connecta, 05/2017a. 
0.9 (66kw), bensiin, manuaal, sinine 
met. Sn: 7185km. 

Hind: 14 890.-

Nissan Pulsar N-Connecta, 07/2017a. 
1.2(85kw), bensiin, manuaal, pruun met. 
Sn: 2060km. 

Hind: 15 990.-

Renault Kadjar Intens, 07/2015a. 
1.2(96kw), bensiin, manuaal, pruun met. 
Sn: 39 720km. 

Hind: 16 290.-

Nissan Qashqai Tekna, 01/2017a. 
1.2(85KW), bensiin ,automaat, hõbeda-
ne met. Sn: 54 582km. 

Hind: 16 790.-

Infi niti Q30, 04/2016a. 1.5 (80kw), diisel, 
automaat, must met. Sn: 113 490km. 

Hind: 16 990.-

Nissan Qashqai, 02/2017a. 1.2(85kw), 
bensiin, automaat, hall met. Sn: 
32 345km. 

Hind: 16 990.-

Nissan X-Trail Acenta, 09/2015a. 1.6 
(96kw), diisel, manuaal, hõbedane met. 
Sn: 56 454km. 

Hind: 17 290.-

Nissan Qashqai Tekna, 03/2017a. 
1.2(85kw), bensiin, automaat, valge met. 
Sn: 24 625km. 

Hind: 17 990.-

Nissan Qashqai Tekna, 02/2017a. 
1.2(85kw), bensiin, automaat, punane 
met. Sn: 15 145lm. 

Hind: 18 190.-

Nissan X-Trail Acenta Vision Pack, 
09/2015a. 1.6 (96kw), diisel, manuaal, 
must met. Sn: 25 760km. 

Hind: 18 490.-

Honda CR-V, 01/2016a. 2.0 (114kw), 
bensiin, automaat, must met. Sn: 
72 058km. 

Hind: 18 890.-

Nissan Qashqai Tekna, 05/2018a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 8245km. 

Hind: 19 790.-

Nissan X-Trail Acenta Nähtavus- 
ja Tehnoloogia pakett, 08/2017a. 
1.6(96kw), diisel, automaat, valge met. 
Sn: 58 460km. 

Hind: 19 990.-

Nissan X-Trail Nähtavus- ja Tehnoloo-
gia pakett, 04/2017a. 1.6(120kw), ben-
siin, manuaal, hall met. Sn: 32 735km. 

Hind: 19 990.-

Nissan NV300 Working Star, 07/2018a. 
1.6(92kw), 9-kohta, diisel, manuaal, hall 
met. Sn: 27955km. 

Hind: 23 990.-

Nissan X-Trail Tekna, 11/2017a. 1.6 
(96kw), diisel, automaat, hall met. Sn: 
9500km. 

Hind: 25 490.-

Nissan X-Trail Tekna 4x4, 01/2018a. 2.0 
(130kw), diisel, automaat, sinine met. 
Sn: 8900km. 

Hind: 31 990.-

KINNISVARA

• Müüa 1toaline korter Rakveres. Tel 
5894 2895

• Müüa Rakveres 2toaline mugavustega 
korter. Tel 517 5844

• Müüa mugavustega 2toaline korter, II 
korrus, otse omanikult. Hind kokkulep-
pel. Tel 5569 2057

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

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

• Kundas müüa soe 2toaline renoveeri-
tud korter. Keskküte, boiler, el. pliit. IV 
korrus, ilus vaade merele. Hind kokku-
leppel. Tel 5802 3725

• Müüa mugavustega 2toaline korter 
Kundas, 2/2, 49 m2, möbleeritud. Tel 
512 7119

• Müüa 2toaline ahjuküttega korter 
Tamsalus. Tel 5624 4399

• Müüa väga soe 2toaline korter Tamsa-
lus, V korrusel. Uksed ja aknad vahetatud. 
Hind 10 000 €. Tel 5553 1609

• Müüa 2toaline korter Väike-Maarjas. 
Korter on äsja renoveeritud: uus torustik, 
uus elektrisüsteem, lagedes laepaneelid, 
põrandal laminaat, vannituba plaaditud, 
uus dušš ja WC, uus boiler, vannitoas 
põrandaküte, Ahiküte, ühistu poolt luba 
paigaldada õhksoojuspump. Korteri 
juurde kuulub keldriboks ja puukoor. 
Aiamaa võimalus. Ilus, hästi hooldatud 
aed, aias grillimiskoht. Hind: 18  000 €. 
Merike.fre@gmail.com. Tel 528 5834

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

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

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

• Müüa 3toaline korter Laekveres, kesk-
küte, renoveeritud 2015. a. Helistada 
õhtuti kell 18.00, tel 5334 0606

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

• Müüa kõigi mugavustega 4toaline 
korter Kundas, III korrus, toad eraldi, 2 
rõdu, osaliselt möbleeritud, Koidu 85. 
Tel 522 3115

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

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

• Müüa vaikses ja rohelises Tamsalu lin-
nas terrassiga renoveerimise lõppjärgus 
hubane maja. Majas on avar esik, avatud 
köögiga elutuba (37 m2) uute küttekolle-
tega, WC-s ja duširuumis annab sooja 
põrandaküte ning kaks väiksemat tuba, 
mis vajab remondi lõpetamist. Krundi 
pind 1532 m2 ja neto pind 106 m2. Majal 
on uus profi ilkatus ja välisvooder. Olemas 
elektripaigaldise audit ja eksperthinnang 
küttesüsteemile. Hind 51 900 €. Tel 5590 
0853

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

• Müüa kinnistu Lääne-Virumaal. Tel 
5335 9804

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

• Müüa kaks garaaži Rakveres, toimiv 
hoone ühistud, 22 m2, uus katus, kanaliga, 
tugevad väravad. Üks Ussimäel – 2500 
€, teine Päikese tänaval – 4000 €. Tingi! 
Tel 553 5125

OST

• Ostan 1toalise kõigi mugavustega 
korteri Rakveres otse omanikult. Tel 
508 1311

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

• Ostan teie korteri Kundas. Pak-
kumised ja info palun e-maili l 
sofi akomp@mail.ee

• Soovin osta 3toalise korteri Kundas. 
Tel 522 6491

• Ostan või rendin talumaja või korteri 
Rakvere ümbruses, võib vajada remonti. 
Tel 5134287

• Ostan garaaži Rakveres. Ootan pakku-
misi tel 5340 3775

• Ostan maja Haljala vallas. Tel 5552 7229

•  O s t a n  m a a d .  Te l  5 2 0  7 6 1 6 , 
maaost@mail.ee

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

Võtan üürile

• Soovin üürida vanatädile 1toalist kor-
terit Rakveres. Soovitavalt möbleeritud 
ja I korrusel. Tore, kui asuks kesklinnas. 
Tel 501 4461

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

ANNAN ÜÜRILE

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

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

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

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

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

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

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

• Anda üürile 2toaline ahjuküttega kor-
ter Laekveres, möbleeritud. Hind 90 € + 
vesi, elekter. Info tel 527 0058

• Üürile anda 3toaline kõigi mugavustega 
korter Rakveres. Tel 5332 7768

• Üürile anda garaaž Rakveres. Tel 5332 
8728

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

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

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

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

• Müüa Opel Signum, diisel, 2007. a, 
must, rohke lisadega, nahk jne. Väga 
korralik auto. Hind 2000 €. Tel 5809 6086

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

• Müüa Škoda Filicia põllu ralliks. Hind 
kokkuleppel. Tel 551 3640

• Müüa Volvo V70, bensiin, 2002. a, 
hästi hoitud, hind kokkuleppel. Tel 
512 9689

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

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

• Ostan külgkorviga mootorratta, rat-
tal võiks olemas olla dokumendid. Tel 
5345 7017

• Ostan VAZ 21-03. Tel 5199 4570

• Ostan igas seisukorras sõidukeid/kau-
bikuid (seisnud, ülevaatuseta, rikkega 
jne). Tel 5565 9595

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

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Muruniidukite, murutraktorite, 
trimmerite remont ja hooldus. Aia-
tehnika rent (mullafrees, muruõhu-
taja-samblaeemaldaja, oksapurustaja, 
hekipügaja). Jaama pst 11, Rakvere. Tel 
325 5332, Forestplus OÜ

VEOTEENUS JA RENT
• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teostab 
puksiirteenust 1,30 €/km ja tunnitöö 
30 €/h. Rendime puksiirhaagist (konn) 
ööpäev 25 € ja oksapurustajat BOSCH 
25 € - 24/h. 10 meetrine redel 6 € - 24/h. 
Tekstiilipesur Puzzi Kärcher 18 € - 24/h, 
elektriline nurklihvija Metabo (230) 
6 € - 24/h.  Tõstetööd kraanaga MAZ, 
kilomeeter objektile 1,30 € ja tunnihind 
40 €. Noole pikkus 14,5 m ja tõstevõime 
12,5 t. Tel 5858 9552
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• Veoteenus kandevõime 13,8 t, mudel 
(2,45x9,0 m), kraana. Tel 5682 7009

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

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

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 506 1547

• KOLIMISTEENUS  firmadele ja 
eraisikutele üle vabariigi. Teostame 
kõike, mis on kolimisega seotud, ja 
seejuures soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite jm raskete 
esemeteni välja. Võta meiega ühen-
dust ja leiame koos teie probleemile 
parima lahenduse. OÜ Kolimised. Tel 
5649 3289 või kaido@kolimised.ee,
 www.kolimised.ee

• Kolimis-  ja transporditeenus kau-
bikuga. Tel 5553 0770

• Treilerveod. Helista tel 5858 0123

* 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

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

• Veoautode varuosad ja remont
• Müüme erinevaid furgoone
• Rehvitööd sõidu- ja veoautodele

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

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

Info tel 504 0118

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 5137633
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FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

KAEVETEENUS
• Kaevetööd miniekskavaatoriga, auku-
de puurimine. Tel 5558 3686

• Teostame kaeve- ja puurimistöid mi-
niekskavaatoriga. Tel 529 9356

FEKAALIVEDU JA VESI

• Reovee- ja fekaalivedu Haljala, 
Kadrina ja Tapa vallas. Tühjendame 
septikud, biopuhastud, kuivkäimlad. 
Teenindame ka õhtuti ja nädalavahe-
tustel. Helista tel 5656 1515

• Teostame fekaaliveoteenust ja kana-
lisatsioonikaevude tühjendamist. Kül-
munud trasside sulatus. Feka-Ekspress 
OÜ Tel 5194 4298, 5381 9930

EHITUSTEENUS
• Salvkaevude puhastamine ja remont. 
Rõngaste vahetamine. Tel 5840 0240

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 5332 
4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! 
Tel 5830 7593

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

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

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

• Paigaldan kõnniteid. Tel 5606 9271

• Teeme sisetöid ja vannitubade remon-
ti. Tel 5678 0773

• Väikefi rma teeb sise- ja välisehitustöid. 
Tel 5806 8378

• Maalritööd, trepikodade remont, 
üldehitus, antiikkrohv, kindakrohv. Tel 
5897 9293. Ehmes OÜ

• Ehitus- ja remonditööd nii eramutes 
kui korterites. Siseviimistlus, vanni-
toad, voodrivahetus, soojustamine, 
terasside ehitus, santehnilised tööd. 
Hinnad head. Tel 5808 5965

• Teostan ehitus ja remonditöid; terras-
side ja abihoonete ehitus, lammutus ja 
renoveerimine. Tel 5670 8812, 5390 0769

• Kogemustega ehitusmehed teevad 
remonditöid. Sisetööd, vannitubade re-
noveerimine (lammutustööd, torutööd, 
krohvimine, kipsitööd, hüdroisolatsioon, 
plaatimine, ripplae paigaldus, sanitaar-
tehnika paigaldus). Tel 5614 5881

• Plaatimistööd. Tel 5606 9271

• Laud- ja parkettpõrandate paigalda-
mine, lihvimine, lakkimine ja õlitamine. 
Väliterrasside ehitamine. Tel 5829 2584

• Teostame ehitus ja remonditöid, tee-
me kõiki siseviimistlustöid, maalritöid, 
santehnilistöid, elektritöid. Samuti van-
nitubade remonti. Tel 518 7979

• Teostame lammutus- ja koristus-
töid, samas ka prahivedu. Tel 5553 
0770

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Teostame kõiki ehitus-ja lammutustöid 
ning prahi utiliseerimist. Pikk töö koge-
mus. Töö kiire ja korralik. Tel 5604 0360

• Pleki kantimine: valmistame plekke 
vastavalt kliendi soovile. Automaat-
pink - kõik detailid õige kraadi ja mõõdu-
ga. Vajadusel mõõdame ja paigaldame. 
Tel 5340 8041

• Pleki kantimis teenus: aknaplekid, 
sokliplekk, parapetid, kõik erikujulised 
ja standardplekid. Tel 553 9330

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

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

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

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

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

BIODOM katelde paigaldus ja müük. 
Vaata biodom27.com

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

A&O meeskond 
teostab kvaliteetselt 

järgnevaid  töid:  

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

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anlermaesepp@gmail.com
või helista meile 

+372 55666 811
Teostame lamekatuste 

ja viilkatuste ehitustöid 
ning ka katuste 

remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, polee-

rimine) 

Roostevaba, vask, alumiinium, 
messing, mustmetall 

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

sele.

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

Rakmettrans

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

Soojusta PUR vahuga.
Tel 5628 3528

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352
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KODU

• Haava 2 kruusakarjäär müüb pu-
rustatud kruusa, kruusasõelmeid ja 
killustikku. Sõelutud musta mulda. 
Transpordivõimalus. Tel 505 5431

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

• Müüa tume telerilaud (45x80 cm) ja he-
ledad kapid, materjal spoon. Tel 552 8592

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

• Müüa Yamaha Stagepas 400i, võimen-
dus ja suupill Honer Super 64 Chromo-
nica. Tel 5898 2979

• Müüa heas korras eestlaetav pesumasin 
Electrolux. Hind 150 €. Info tel 5664 7663

• Müüa segumasin. Hind 80 €. Tel 
511 0478

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid ese-
meid, ka mööblit ja väärismetalle. 
Tühjendusostud majapidamiste likvidee-
rimisel. Raha kohe, koju kutsed tasuta, 
üle Eesti. Antiigiäri, Pikk 7, Rakvere. Tel 
324 0542, 528 2330, info@hansaantiik.ee

• Ostan majapidamises olevat vanavara 
ja seisma jäänud asju: mööbel, nõud, 
mänguasjad, jalgrattad, garaažitööriistu 
ja -tarvikuid. Paku julgesti! Tel 5616 5761

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

• Ostan vana mootorratta, võrri, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 5672 
7175

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

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

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

• Ostan nõukaaegse vahvliküpsetaja, 
Vana Toomase lambi, vanu tasku-ja 
käekelli. Esemed võivad vajada paran-
damist ja muud kila-kola. Paku julgesti! 
Tel 5031849

ROOLINE OÜ 
Teostame kvaliteetseid 

ehitus- ja viimistlustöid.

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com
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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

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

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

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

A&O meeskond
 teostab järgnevaid 

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

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

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

FASSAADITÖÖD
Seinte soojustamine

Krohvimine
KIVEX FASSAADIPLAATIDE 

müük ja paigaldus

reiskapaoy@gmail.com
Tel 511 0286

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

TÄNAVA -JA ÄÄREKIVIDE 
PAIGALDUS.

Kiviplatside ja kõnniteede 
ehitus ning haljastus.

Info tel 5673 4632

MUUD TEENUSED
• Pressin õunamahla. Tel 5390 9168

• Vajad õigusabi? Helista tel 527 5175 või 
kirjuta kvoigusabi@gmail.com

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

• Hekkide lõikus, aedade/peenarde 
rajamine, tänavakivide paigaldus, ül-
dehitus ja katuste ehitus. Tel 5802 9561

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

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

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

• Tantsumuusika ja õhtu juhtimine Toits 
Bändilt. Tel 514 9885

• KV Bänd. Tantsumuusika igale eale. 
Tel 521 1269

• Ansambel, õhtujuhtimine teie peole 
kõikjal Eestis. Tel 5190 1697 

• Felix Bänd. Tel 5559 3419

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

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

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

• K.haridusega kogemustega bil.v. raa-
matupidaja pakub teenust. Aastaaru-
anded soodsalt. Tel 5568 6385
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MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

 3

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA:
Toores lepp, 

hind alates 40 €/rm.
Kuiv lepp, 

hind alates 55 €/rm.
Puulõhkumis teenus ha-

lumasinal, 
hind alates 11 €/rm.

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

väiksemale alusele.
Puu pikkuse lõikame 

vastavalt kliendi soovile.
Transpordi võimalus.

+372 5347 7664
Erko

Kohala küla, Lääne-Virumaa

NIBE Split koos 
tarbeveeboileriga

8 kW - 4890 €
12 kW - 5375 €

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

Soome maasoojuspumbad
Oilon tarbevee-
boileriga

Õhk-vesi 
soojuspump

Puurkaevupumbad
3'' ja 4'' Pedrollo

-10%
Uputatav
veeauto-
maat
Divertron
DAB

Pelletikaminad

al 274 €
www.torujyri.ee

Niine 5, Rakvere
E–R 8–18, L 10–14

Tel 324 5311
5302 7667

Kõikidele 
pelleti-
kamina 

ostjatele 
10 kotti 

Premium 
pelletit 
TASUTA

-20%

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 5555 5527

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

• Ostan veneaegseid vanu malmra-
diaatoreid. Tel 5553 0770

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

• Ostan vanu vinüülplaate ja raamatuid. 
Tel 503 9650

• Ostan õmblusmasina „Veritas“, väikeste 
sahtlitega töölaua (näiteks kellassepa), 
sahtlitega kappe, alasi, kreissae, akulaa-
dija, elektri käsisae ning kõikvõimalikke 
tööriistu. Tel 58019086

• Ostan nõukogudeaegseid fotoaparaa-
te, objektiive, optikat, vahvliküpseta-
jaid  ja muud. Meil: infopo4ta1@yandex.
com. Tel 5853 2215

• Maksujõuline kollektsionäär ostab kal-
lilt vanu (enne 1950. a) postkaarte, foto-
sid, albumeid, koos fotodega, markidega 
ümbrikke. Ka kollektsioonidena. Tee-
mad – linnavaated, pulmad, matused, ini-
mesed, pühadekaardid, sõjaväelased jm. 
Täiskirjutused hinda maha ei võta. AITA 
TALLETADA AJALUGU! Tel 5878 3749

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

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

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

• Müüme 3m küttepuud. Tel 5012 905

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

• Müüa soodsalt küttepuid koos veoga. 

• Müüa soodsalt kütteklotse ja kami-
napuid + veovõimalus. Tel 5013 862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 
5632

• Müüa soodsalt lõhutuid küttepuid 
(ka kuiva). Tel 5554 6093

• Müüa küttepuid. Toores lepp - hind 
alates 40 €/rm, kuiv lepp - hind alates 
55 €/rm, puulõhkumis teenus halu-
masinal - hind alates 11 €/rm. Puud 
on laotud 5 m3 alustele, võimalusel 
saab ka väiksemale alusele. Puu pik-
kuse lõikame vastavalt kliendi soovile. 
Transpordi võimalus. Tel 5347 7664, 
Erko, Kohala küla, Lääne-Virumaa

• Müüa 3 m ja lõhutud küttepuid. Tel 
504 3326

• Müüa saetud lõhutud küttepuud: 
sanglepp, lepp, metsakuiv kuusk. Tel 
5192 4320

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

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

• Müüa Rakveres kuiva küttepuud! 
Lepp (30cm ja 40 l võrgus). Koti hind 
2.80 €. Korralikud ja kuivad! Tel 5567 
5755

• Müüa 8-9 ruumi kuivi küttepuid (kask 
40 cm). Tel 516 2608

• Müüa soodsalt küttepuid. Hall lepp, 
mõõt alates 30 cm. Hind alates 35 €/
ruum. Tel 5559 0853 

• Ostan küttepuid, kuni 25 €/m3. Tel 
502 5069

Viru Halud OÜ müüb 
kõrge kütteväärtusega

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

• Kvaliteetne kasebrigett 
195 €/alus (960 kg)

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

EHITUS

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

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtnasaeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt
ehituslikku 

SAEMATERJALI, 
TERRASSILAUDU, 
SAUNAVOODRIT, 

LAVALAUDASID JNE. 

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

METS

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

www. mberwise.ee 

Tel. 50 60 777 

Võsa ja 
hakkepuidu ost 

Giljo ini teenus 

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa Kungla talu kartulit „Viviana“ 
ja „Gala“ Rakvere vallas. Transport. Tel 
514 1338

• Müün enda kasvatatud küüslauku. 
Küüslauk asub Viru-Jaagupis. Küsi hinda 
ja lisainfot tel 5557 8867

• Müüa astelpaju marjad. Hind kokku-
leppel. Tel 5593 8252

• Ostan kukeseeni. Tel 5349 9628

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

• Müüa kvaliteetset musta mulda 
(sõelutud). Pakitud ja lahtine. Trans-
pordiga. Tel 554 9113

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

• Müüa HOBUSESÕNNIKUT. Peenesta-
tud ja pakendatud (60 l). Kojutoomisega. 
Tel 520 1570

• Mahe kompostmuld. Sügavallapanu 
sõnnikust toodetud umbrohuvaba sõe-
lutud kompostmuld. Sobiv koheseks 
kasutamiseks katmikaladele, avamaale 
ja püsikutele. Neutraliseerib mulla 
happelisuse ja taastab mulla viljakuse 
kaheks-kolmeks aastaks. Ostuga keemi-
line analüüs kaasa. Transpordivõimalus. 
Hind laos 60 €/m3. Lisainfo sven@meyris.
eu või tel 505 3340

• Müüa MTZ-52 BELARUS. Tel 5335 9804

• Müüa BELARUS, 2-teljeline kallutav 
haagis, 5 tn tsistern, kreissaag. Tel 
5358 6829

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

MÜÜA 
SÕELUTUD ja SÕELU-
MATA MULDA, LIIVA, 

KRUUSA, FREESASFAL-
DIT ja KILLUSTIKKU.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054



Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED
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BioPel v.9s
PELLETIPÕLETI PELLETIKATLAMAJA

e-pood: www.ostakatel.ee

OSTAN KAUBAALUSEID: 
EUR, FIN ja märgistamata.

Tel 5552 2789

HINNAD RAKVERE TURUL
5. septembril 2019. Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

Ed. Vilde 6a,
Rakvere

                     
                     
                    

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

Veel müügil:
*suvelilled ja lillekimbud

*tööstuskaup – jalanõud ja riided
*kasutatud riided

* saunavihad
Info tel.322 3877; turg@ogelektra.ee

kuulutused.kuulutaja.ee kuulutused.kuulutaja.ee kuulutused.kuulutaja.ee kuulutused.kuulutaja.ee 

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Värske kartul kg 0,50 1,20 

Till kg 8,00 10,00

Roheline sibul kg 4,00 6,00 

Mugulsibul kg 2,00

Petersell kg 8,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Väike kurk kg 1,50 2,00

Hapukurk kg 6,00 8,00

Tomat kg 2,00 3,80

Porgand kg 1,00

Värske kapsas kg 1,00

Kaalikas kg 1,00

Peet kg 1,00

Suvikõrvits kg 1,00

Müüa 
musta 
mulda 
Rakveres 
10 €/tonn.

Tel 501 7047

JUUKSUR 
Sirje tel 506 8485

NAISTEJUUKSUR
Keiu tel 554 7332

NAISTEJUUKSUR 
Tatjana tel 5550 5089

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR/PEDIKÜÜR/
SILMAD/KULMUD

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a (piibeleht)

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

LOOMAD

• Ära anda 3-kuused kassipojad. Tel 
5354 4807

VANAVARA

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

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

• OSTAN vene aegseid ja vanemaid 
raamatuid, tehnika ajakirju, mööb-
lit, rahasid, ordeneid, rinnamärke, 
vimpleid, heliplaate, fotosid, kella-
sid, fototehnikat, raadio, taskunuge, 
lauanõusid, ehteid ja palju muud. 
Kõik vana huvitab - ka kolimisjäägid! 
Tel 5872 5458

TEATED

• KANGAPOOD RAKVERES. Avatud 
uus kangapood Rakveres, Rohuaia 15a. 
Avatud T-L 10-18

• 31. augusti pealelõunal kaotatud 
Selveri lähedal emotsionaalselt kallis 
roosat värvi nahast käevõru. Ausale 
leidjale vaevatasu. Tel 529 7570

•  Vaegkuuljate Ühingu Pärdi-keskuse 
külastus toimub 25. september, kol-
mapäeval algusega kell 9.00 Rakvere 
maabussijaama tagant. Osalustasu 8 €. 
Sõidusoovist anda teada tel 5330 4937

TUTVUS

• 43-aastane mees teeb Rakveres ja Kun-
das juhutöid. Tel 5672 7114

• 49-aastane mees Tapalt tutvub naiste-
rahvaga. Tel 5896 3550

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

Südamlik kaastunne 
Merike Davidenkole, 
lastele ja lastelastele 
abikaasa, isa, vanaisa 

 ALEKSANDER DAVIDENKO
kaotuse puhul. 

Aseri Kooli 1 
ühistu elanikud

Sind leinama jääb kodumaja, 
igatsema koduõu. 

Avaldame südamlikku kaastunnet 
ühingu  liikmele 
Ilona Jukkale isa 
AIVO JUKKA 
kaotuse puhul. 

Vaegkuuljad
 

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Aeduba kg 4,00

Põlduba kg 3,00

Aedvaarikad kg 10,00 12,00

Mustikad liiter 3,50 4,00

Pohlad liiter 3,50 4,00

Jõhvikad liiter 5,00

Astelpaju marjad kg 6,00 8,00

Õunad kg 0,50 1,50

Ploomid kg 1,50 2,00

Kreegid kg 1,00

Kultuurmustikad kg 8,00

Kukeseened kg 7,00

Värske mesi 700g purk 6,00
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MÕNE REAGA

TASUB TEADA
TÄNA MAAILMAS

Täna 150 aastat tagasi 
sündis Austria kirjanik 
Felix Salten, kes sai 
kuulsaks mitmelaadsete 
teostega. Tema loomingu 
hulka kuulub nii laste-
raamatuid kui erootilisi 
teoseid.

Allan Espenberg

Siegmund Salzmanni nimeli-
ne mees sündis 6. septembril 
1869. aastal Budapestis, mis 
tollal kuulus Austria-Ungari 
keisririigi koosseisu. Tema 
vanemad olid juudid. Kuna 
impeeriumis piirati väga tu-
gevasti juutide õigusi, siis sõi-
tis perekond mõned nädalad 
pärast poisi sündimist Viini, 
mis oli ainus koht riigis, kus 
juutidel olid olemas nii õi-
gused kui vabadused. Hiljem 
muutis poisi isa oma pere-
konnanime Salteniks.

Kooli ei jõudnud Siegmund 
lõpetada, sest 1885. aastal läks 
tema isa ootamatult pankrot-
ti. Tänase päevani pole suu-
detud kindlaks teha, mis oli 
pankrotistumise põhjus, kuid 
igatahes jäi perekond ilma 
elatusvahenditeta. Poiss pidi 
kooli pooleli jätma ja ta läks 
tööle ühte kindlustuskonto-
risse.

Kirjanikutee ja sõda
Samal ajal hakkas noormees 
üha rohkem huvituma kirjan-
duslikust tegevusest. Tema 
esimene trükitud luuletus 
nägi ilmavalgust 15. jaanuaril 
1889. aastal kauni pealkirjaga 
kirjandusajakirjas „Ilusal sini-
sel Doonaul“ (An der schönen 
blauen Donau). Juba sellal võt-

tis ta kasutusele pseudonüü-
mi Felix Salten.

Järgmisel aastal sai Saltenist 
kirjandusseltsi „Noor Viin“ 
(Jung-Wien) üks juhte. Samas 
oli ta ka selle seltsi lammuta-
ja, sest lõi ühelt selle liikmelt 
üle tüdruksõbra Lotte Glas’i, 
kellest hiljem sai sotsist nais-
õiguslane. Armusuhe lõppes 
tütre sünniga, aga kui laps 
suri, siis läksid noored ini-
mesed lahku. Skandaali aru-
tati terves Viinis, kuid Salteni 
karjääri ei kahjustanud see 
kübetki.

Kõigepealt hakkas Salten 
kirjutama perioodikasse teat-
rietenduste retsensioone, 
kuid juba 1900. aastal avaldas 
ta oma esimese jutukogumiku 
ning sellest ajast alates hakkas 
temalt ilmuma igal aastal üks 
raamat. Peatselt saavutas ta 
üleeuroopalise tuntuse. Eriti 
aitas sellele kaasa kirjandus-
like portreede sari kroonitud 
peadest, mis ilmus Sascha 
pseudonüümi all Viini ajakir-
janduses aastatel 1903–1905.

Sajandivahetusel tutvus 
Salten rahvusvahelise sio-
nistliku organisatsiooni asu-
taja Theodor Herzliga, kelle 
vaated meeldisid talle väga. 
See kohtumine mängis tema 
edasises elus suurt rolli. Kui 
algas Esimene maailmasõda, 
siis oli Salten vaimustunud 
ja lausa eufoorias. Aga kui 
oli juba näha, et Saksamaa ja 
Austria hakkavad lüüa saama, 
siis muutus Salten äkitselt 
patsifistiks ja nimetas sõda 
suureks katastroofiks. Pärast 
1918. aastast sai temast aga 
veendunud marksist ja sot-
siaaldemokraat.

Kui Saltenist sai 1927. aas-
tal Austria PEN-klubi presi-

Muusikaviktoriin tuleb taas

S el aastal alustab Rakvere Teatris juba 5. hooaega 
muusikaviktoriin, mida ka tänavu veab teatritrupi-
juht Kätlin Hoop.

Hooaeg avatakse esmaspäeval, 9. septembril kell 18.30 
Rakvere Teatri suure maja kohvikus. Esimesel viktoriinil 
kõlavate küsimuste vihjeid võib leida numbrist 80, kuna 
Rakvere Teater on alustamas 80. juubelihooaega.

Osalema ootame eelkõige kuni 4-liikmelisi võistkondi, 
kuid ka üksiküritajad on teretulnud. Osalustasu on üks euro 
osaleja kohta, mis läheb auhinnafondi.

Kuulutaja

1869: sündis „Bambi“ ja „Josefi ne Mutzenbacheri“ autor

Felix Salten 1910. aastal. Foto: wikipedia.org/Ferdinand Schmutzer

dent, siis pidi ta sellel ameti-
kohal avalikult hukka mõist-
ma juutide tagakiusamise 
hitlerlaste poolt, kuigi ta ei 
tahtnud selliste avaldustega 
esineda. Kuid sellest piisas ja 
isegi ettevaatlikke väljaütle-
misi talle ei andestatud: 1936. 
aastal keelustati Saksamaal 
Salteni raamatud.

Kui 1938. aastal liide-
ti Austria Saksamaaga 
(anschluss), siis taheti kirja-
nik arreteerida, kuid tema 
kaitseks astus välja USA pea-
konsul Leland Morris. Kuna 
Salteni tütar Anna Katharina 
(1904–1977) oli sellal abielus 
šveitslasega, siis viidi kogu 
perekond kiirendatud korras 
Šveitsi, kus neile peatselt anti 

ka elamisluba.
Vaatamata sellele, et USA-s 

avaldati Salteni raamatuid 
väga palju ja sealt saabusid 
soliidsed honorarid, olid kir-
janiku viimased eluaastad 
üsna nukrad, sest tal tuli elada 
suures vaesuses. Asi oli ees-
kätt selles, et tema poeg Paul 
Jakob (1903–1937) võttis 
pankadest suuri krediite, aga 
kogu raha lõi kiiresti laiaks. 
Nii tuli isal poja võlgu klaa-
rida. Salten suri 8. oktoobril 
1945. aastal Zürichis ja maeti 
kohalikule juudi kalmistule.

Kaks vastandlikku teost
Kui 1923. aasta suvel reisis 
Salten Alpides, siis tekkis tal 
mõte kirjutada raamat hir-

vebeebist, tema vanematest, 
loodusest, ümbruskonnast, 
lastest. Salteni peateoseks 
olev ja maailmakuulsaks saa-
nud raamat „Bambi. Metsalu-
gu“ ilmuski juba samal aastal 
(eesti keeles Eno Raua tõlkes 
1965. aastal) ning sellest on 
näha, et kirjanik tunneb väga 
hästi metsloomade kombeid 
ja harjumusi ning tunnetab 
suurepäraselt loodust.

Raamat on kirjutatud mui-
nasjutuna, kus loomad ini-
meste kombel kõnelevad ja 
arutlevad. See on jutustus 
täiskasvanuks saamisest, õil-
susest ja sellest, kui keeruline 
on elada ebatäiuslikus maail-
mas, kus headus ei võida alati 
kurjust.

Varsti pärast „Bambi“ ilmu-
mist dešifreerisid lugejad sel-
le lahti: hirvekarja all olevat 
kirjanik mõelnud juudi dias-
poraad antisemiitlikus ühis-
konnas. Salten ise eitanud 
taolist tõlgendust, kuid avali-
kult sellest ei rääkinud. Väga 
kuulsaks sai ka Disney stuu-
dio poolt 1942. aastal tehtud 
joonisfilm Bambist.

1939. aastal ilmus Bambi 
loo järg pealkirjaga „Bam-
bi lapsed“. See raamat ilmus 
kõigepealt inglise ja alles see-
järel saksa keeles. Kuna te-
gevus toimub loomaaias, siis 
on mõned kriitikud väitnud, 
et selles teoses rääkis Salten 
allegoorilises vormis juutide 
saatusest fašistlikes koondus-
laagrites. Samas on see üsna 
vaieldav ja paljud kirjandus-
teadlased pole kindlad, et 
see oli autori poolt niimoodi 
mõeldud.

Ajakirjanikuna sõlmis Sal-
ten sajandivahetusel sidemeid 
Viini kõrgseltskonnaga. Ühel 

koosviibimisel tutvustati talle 
Toscana printsi, Austria erts-
hertsogit Leopold Ferdinandi 
(1868–1935), mis andis talle 
võimaluse tutvuda Habsbur-
gide perekonna ja kuningako-
ja eluga.

Arvatakse, et ertshertsogi 
ja tema õe Luisega lühiajalise 
suhtlemise ajal saadud faktide 
põhjal kirjutas Salten ja aval-
das anonüümselt skandaalse 
erootilise romaani „Josefine 
Mutzenbacher. Lugu Vii-
ni prostituudist, tema enda 
poolt jutustatuna“. Romaan 
ilmus 1906. aastal ja keelus-
tati koheselt tsensuuri poolt. 
Samas andis see raamat hil-
jem Saltenile võimaluse luua 
sõbrasuhted psühhiaatri Sig-
mund Freudiga – kaks meest 
kohtusid 1926. aastal sana-
tooriumis.

Siiamaani pole saja-
protsendiliselt kindel, et 
Mutzenbacheri loo pani kirja 
just Salten, kuigi 1909. aas-
tal ilmunud Saksa kirjanike 
anonüümide leksikon seda 
väidab. Salten ise ei eitanud 
autorlust, aga ka ei kinnita-
nud seda. Siiski on enamik 
kirjandusteadlasi veendunud, 
et erootikaromaani kirjutas 
Salten.

See teos osutus nii popu-
laarseks, et Saksamaal vända-
ti 1970.–1990. aastatel selle 
motiividel üle kümne porno-
graafilise mängufilmi. Eesti 
keeles on see teos ilmunud 
pealkirjastatuna „Josephine 
Mutzenbacher: Ühe Viini 
hoora elulugu“ ajakirjas Maaja 
ning 1998. aastal on ilmunud 
Maaja raamatukogu sarjas 
teos „Ma ei kahetse“, mille au-
toriks on millegipärast märgi-
tud Josefine Mutzenbacher.
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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

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

Tel 5647 3004

Rakvere,

Turu plats 5

Kõik-kõik on uus
septembri kuus!

KINGAD SAAPAD
KOTID

KINDAD...

• •
•

•

Hinnad all kuni 20%

Aiamajade
hooaja lõpumüük

Narva tn 38 Rakvere
Uksekeskuse platsil

Info tel 5373 6931

al 250 €

- metallist korteri välisuksed al 159 €

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
kvaliteetsed Nordic seeria välisuksed

Värvimine,
peitsimine,
lakkimine

Tel 5373 6931, 510 9092

www.omaporsas.ee

Sealiha al 2,80 €/kg

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

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

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

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

Müüa külmletid ja lihatöötlemise seadmed. Info tel 5340 9428.

TALLINNA 15, RAKVERE
(Parkla maja taga)

E-R 10-17, L 10-14

VAATA KA
WWW.LINNAKING.EE

Saabunud uued algava

hooaja jalatsid, eelmise

hooaja jalatsid eriti soodsad
• Soodsad päevapraed

• Sünnipäevalauad

• Peielauad

Mahutab kuni 30 inimest

Rendivaba

E-R 9-16

Laada 8A, Rakvere

Tel 502 3789

Asume Rakvere vallas

Sireli tee 3

Tel 503 7729,

322 4174

(Tapa teeristis)

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

7., 13., 20. ja 27. september
Silmarõhu mõõtmine 13. ja 27. september

T-R 9-18

L 10-14

info@calidum.ee
Tel +372 58 180 046

Keskküttesüsteemid
ja soojuspumbad

Ootame Teid
Kreutzwaldi 12b


	kul0609001
	kul0609002
	kul0609003
	kul0609004
	kul0609005
	kul0609006
	kul0609007
	kul0609008
	kul0609009
	kul0609010
	kul0609011
	kul0609012
	kul0609013
	kul0609014
	kul0609015
	kul0609016

