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T äna 20 aastat tagasi va-
pustas Moskvat võigas 
terrorirünnak. Pom-

miplahvatus toimus 1999. 
aasta 13. septembri vara-
hommikul kella viie paiku 
8-korruselises elumajas, mis 
asus aadressil: Kašira maan-
tee maja nr 6 korpus 3. Plah-
vatustugevus oli võrdne 300 
kilogrammi trotüüliga ja lõh-
kekeha oli paigutatud maja 
keldrisse.

Kuna maja oli ehitatud tel-
liskividest, siis purunes see 
plahvatuse tagajärjel täielikult 
ja peaaegu kõik plahvatuse 
hetkel majas asunud inimesed 
hukkusid. Nii sai surma 124 
inimest ja vaid seitse inimest 
jäid ellu (teistel andmetel pää-
ses eluga vaid kaks inimest), 
saades erineva raskusastmega 
vigastusi.

Kašira plahvatus oli üheks 
osaks terroriaktide seeriast, 
mis pandi toime Venemaa 
erinevates linnades ajavahe-
mikus 4. kuni 16. septembrini 

1999. Juurdluse tulemusena 
saadi teada, et terroriaktide 
korraldajaks ja rahastajaks 
oli ebaseaduslik relvarühmi-
tus – Kaukaasia Islamiinsti-
tuut koos selle juhtide Emir 
al-Hattabi ja Abu Umariga.

Moskva plahvatuste or-
ganiseerimine jäeti Atšimez 
Gotšijajevi õlule. 1970. aastal 
Karatšai-Tšerkessias sündi-
nud mees omas kuni 1997. 
aastani edukat ehitusfirmat 
Moskvas, kuid seejärel hak-
kas huvituma vahhabismist ja 
tegi läbi terrorismialase välja-
õppe. Moskva operatsiooniks 
kõlbas Gotšijajev suurepära-
selt, sest ta tundis hästi Vene-
maa pealinna ja tal oli lahin-
gualaseid kogemusi.

Moskvas kasutatud lõh-
keaine oli valmistatud 
Urus-Martani linna väetise-
vabrikus Tšetšeenias. Sealt 
saadeti see suhkru sildi all 
Kislovodski toiduainebaasi, 
mida juhatas ühe terroristi 
onu. Linna lubas terroristidel 

siseneda liiklusinspektor Sta-
nislav Ljubitšev, kes hiljem 
mõisteti 53 kuuks vangi.

Toidubaasis pakendati lõh-
kesegu suhkrukottidesse, mis 
olid sildistatud Erken-Šahari 
suhkruvabriku embleemiga. 
Seejärel moodustasid terro-
ristid mitu rühma, mis tege-
lesid lõhkeaine vedamisega 
erinevatesse Venemaa linna-
desse.

1999. aasta juulis ja augustis 
käisid Atšimez Gotšijajev ja 
tema paarimees Deniss Saita-
kov mitmel korral Moskvas, 
otsides sobivaid ruume plah-
vatuste korraldamiseks. 31. 
augustil rentis Gotšijajev va-
ledokumente kasutades ühe 
ruumi Kašira maanteel asu-
vas majas ja nädal hiljem tei-
se ruumi Krasnodari tänaval. 
Septembri alguses palgati au-
tojuhid, kes toimetasid lõhke-
aine Kislovodskist Moskvas-
se.

Kogu kraam paigutati 
Krasnodari tänava majja, mil-

le terroristid valisid endile 
ajutiseks peastaabiks. 7. sep-
tembril veeti osa lõhkeainest 
Krasnodari tänava laost Kaši-
ra maanteele. Ja 13. septemb-
ril toimus Kašira korterela-
mus plahvatus.

Kõik inimesed, kes valmis-
tasid ette Kašira plahvatust ja 
viisid selle ellu, olid rahvuselt 
karatšaid ja araablased. Suu-
rem osa nendest ka arreteeriti 
ja mõisteti eluks ajaks vangi 
või tapeti erioperatsioonide 
käigus Põhja-Kaukaasias ja 
Gruusias.

Ainsana jäi vabadusse ka-
ratšai vahhabiitide liider 
Atšimez Gotšijajev, keda pole 
tänaseni kätte saadud, kuigi 
on kuulutatud tagaotsitavaks 
nii Venemaal kui rahvusva-
helises ulatuses. Pole muidu-
gi võimatu, et mees on juba 
surnud, kuigi mõningatel 
andmetel pidavat ta redutama 
Türgis.

Allan Espenberg

1999: plahvatus Moskvas nõudis 124 inimelu
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MÕNE REAGA

15. SEPT
KELL 12-15

TERVISE- JA  SPORDIPÄEV
Mõõdame kehakoostist

Mängime pallimänge

Õpime trenninippe

Sõidame rulluiskudel

Tantsime, võimleme ja joogatame

Rallitame mudelautodega

Hüppame kõrgelt platvormilt pehmesse patja – Airbag Jump

Saame tuttavaks korvpallimeeskonnaga Rakvere Tarvas

Kadrinas ehitatakse 
täie hooga tervisekes-
kust – täiesti uue me-
ditsiinihoone valmimine 
on mitmel põhjusel mär-
giline.

Liisi Kanna

Möödunud nädalal jõudis 
Kadrina tervisekeskuse ehitus 
tähtsa verstapostini – hoo-
nesse müüriti ajakapsel. Pidu-
likul tseremoonial olid kohal 
nii ehitajad, projekteerijad, 
valla esindajad kui perearstid.

Üritust juhtinud vallava-
nem Kairit Pihlak märkis, et 
kui Kadrina vald kohaliku 
omavalitsusena on sellisel ku-
jul tegutsenud 27 aastat, siis 
avalikule hoonele ei ole nen-
de aastate jooksul nurgakivi 
pandud. „Päris uut maja meie 
andmetel vald ei ole ehita-
nud,“ ütles Pihlak.

Kapsli nurgakivisse aseta-
nud endise volikogu esimehe 
Jaanus Reisneri sõnul on ter-
visekeskuse ehitus tähendus-
lik. „See tervisekeskuse otsus 
sai omal ajal tehtud arvestu-
sega, et Kadrina vald jätkab 
ühemõtteliselt iseseisva oma-
valitsusena. Tervisekeskusel 
on mõte sel juhul, kui Kadri-
na vald on ka edasi Kadrina 
vald. Ning see tähendab, et 
ka kõik teised asjad omavalit-

suses peavad saama tehtud ja 
arenema,“ lausus Reisner.

Volikogu esimees Madis 
Viise märkis, et tervisekes-
kus on koht, mida mingil aja-
hetkel vajavad kõik inimesed 
ning tunnustas Kadrina valla 
kõrgetasemelisi perearste ja 
meditsiinipersonali. „On hea 
meel, et saame valla poolt läbi 
tervisekeskuse ehituse kaas-
ajastada nende töötingimusi 
ning ühtlasi loomulikult tee-
nuse kasutamise tingimusi,“ 
rõõmustas Viise.

Pikaaegne perearst Lai-
li Konist nentis, et Kadrina 
rahvale ei ole kunagi ehitatud 
uut meditsiinihoonet. „Ole-
me toimetanud Undla mõi-
sas, lasteaia esimesel korrusel 
ning aastast 1998 korterela-
mus, kus me praegu oleme. 
Elu areneb ja meditsiin are-
neb – tahes tahtmata on va-
jadus kaasaegsemate ruumide 
jaoks,“ tõdes Konist. „Oleme 
väga tänulikud ja ootame põ-
nevusega uue hoone valmi-
mist ning lubame endast anda 
parima,“ lisas arst.

Uus tervisekeskus saab 
plaanide kohaselt valmis järg-
miseks septembriks ning sin-
na tulevad ruumid kolmele 
perearstile ja nende meeskon-
nale. Lisaks hakkab keskuses 
tegutsema hambaravikabinet, 
füsioterapeut, ämmaemand 
ning seal avatakse ka apteek.

Selgus Võsu kooli ideekonkursi võitja

H aljala Vallavalitsus kuulutas suve hakul välja Võsu 
kooli ja lasteaia hoone ehitamise eesmärgil eskiisla-
henduste ideekonkursi, kuhu laekus 15 tööd. Võit-

jaks kuulutati ideekavand REHE, preemia suuruseks oli 10 
000 eurot. Ideekavandi taga seisab osaühing Kolm Pluss 
Üks.

Võidutöös on uus hoone paigutatud ajaloolise hoone taha, 
olles samal ajal ka eraldi vaadeldav. Peasissekäik on planee-
ritud vanast koolimajast, mis võimaldab eksponeerida vana 
ja uut harmoonias.

Kuigi sarnase kontseptsiooniga – pikk maja ajaloolise 
hoone taga – võistlustöid oli veel, edestas Rehe teisi konku-
rente plaanilahendusega. Žürii hinnangul oli selle töö puhul 
logistika paremini lahendatud: lasteaia paigutus, eraldi saa-
limaht hoone otsas ja selle juures sissepääs, ajaloolise hoone 
lahendus, keskne vaheruum, arvutiklassi lahendus.

Edasiste sammude osas tõi Haljala valla majandus- ja han-
kejuht Annes Naan välja, et kõik konkursil osalejad olid val-
mis koostama võidu korral tööprojekti 170 000 euro eest. 
„See oli juba konkursi tingimustesse sisse kirjutatud,“ ütles 
ta. „Selle jaoks on finantsid ka järgmiseks aastaks valla eelar-
vestrateegiasse planeeritud. Kooli ehitamiseks vaja minevad 
vahendid tuleb aga alles leida,“ lisas Naan.

Teise koha sai OÜ b210 ja Platvorm OÜ ühisprojekt Lui-
de, kolmanda koha pälvis Ateljee Null OÜ ideekavandiga 
Vaskuss. Preemiate suuruseks oli vastavalt 5000 ja 3000 eu-
rot. Välja anti ka kaks 1500 euro suurust ergutuspreemiat.

Kuulutaja

Möödunud reedel toi-
mus Rakvere Kolmainu 
kirikus vastuvõtt tänavu 
kuldpulma või sellele 
viie aastase sammuga 
järgnevat pulma-aasta-
päeva tähistavatele 
paaridele, et tõsta au 
sisse nende käidud tee 
ja eeskuju.

Liisi Kanna

Tänuüritusele esitati sel kor-
ral 44 paari, neist üks paar oli 
olnud abielus 65 aastat, kolm 
paari 60 aastat, kuus paari 55 
aastat ning ülejäänud 50 aas-
tat.

„Ma pole mitte kunagi näi-
nud nii pikka vastuvõtule 
registreerunute nimekirja. 
Võttis aega mis ta võttis, aga 
see austamisüritus Rakvere 
kirikus on leidnud tee ini-
meste südamesse,“ rõõmustas 
pikaaegne Rakvere perekon-
naseisuametnik Anneli Riim, 
kes andis tseremoonial väi-
kese ülevaate aastatetagustest 
abielutavadest ja oludest.

Juba kaheksandat korda 
toimunud vastuvõttu kor-
raldavad Rakvere Karmeli 
kogudus, Rakvere Kolmainu 
kogudus ning teistkordselt 
Lääne-Viru Omavalitsuste 
Liit (VIROL), varem oli kol-

Tänavu osales tänuüritusel rekordiline 44 paari. Foto: Ain Liiva

Tänati abieluväärtuste kandjaid

mandaks partneriks maavalit-
sus.

VIROL-i poolsed head 
soovid edastanud Sven Hõ-
bemägi tõi esile auväärsete 
abielupaaride rolli teenäitaja-
tena. „Ma usun, et olles 50 ja 
rohkem aastat koos, tulevad 
elus esile märksõnad nagu 
märkamine, leppimine ja an-
destamine. Ja loomulikult see 
armastus, mida nii kaua on 
hoitud kirkana. Te olete mei-
le väga suureks eeskujuks – 
me hindame teid väga kõrgelt 
just nende oluliste väärtuste 
kandjatena,“ lausus Hõbemä-
gi.

Rakvere Kolmainu kogu-
duse pastor, Viru praostkon-
na praost Tauno Toompuu 
peatus armastuse, suure ja 
tõlkimist vajava sõna, tä-

hendusel. „Minu meelest an-
nabki armastuse sisu kõige 
paremini edasi eesti keelne 
sõna abielu. Abi – see tähen-
dab eelkõige üksteisele abiks 
olemist. Ja teine sõnapool 
elu – lõpuks ju armastus ela-
takse tõeks. See ei saa jääda 
sõnadesse, vaid seda tuleb 
igapäevaselt tõeks elada ar-
mastuse tegudega,“ mõtiskles 
pastor.

Abielutunnistuse koopia, 
tunnuskirja ja raamatu kõrval 
said paarid sel aastal kingitu-
seks keraamilise käsitsi val-
mistatud kella, sümbolisee-
rimaks just seda pikka ühes 
elatud aega. Kätlemise järel 
kutsuti väärikad paarid kiriku 
kõrval asuvasse noortemajja 
kohvilauda mälestusi ja mõt-
teid jagama.

Võidutöö teostas OÜ Kolm Pluss Üks.

Kadrina tervisekeskus sai nurgakivi

Ajakapsli asetas nurgakivisse endine Kadrina vallavolikogu esimees Jaanus Reisner. Foto: 
Kadrina valla fotoveeb

A jakapslisse pandi visiitkaartide, ajalehtede 
ja raha kõrval ka fotod selles paigas olnud ja 
1996. aastal ära põlenud Aleksander Palgi uh-

kest majast ning hiljem sinna ehitatud ning aastatega 
tondilossiks muutunud korterelamu lammutamisest. 
Tulevastele põlvedele jäeti ka tervisekeskuse rajamist 
puudutavad dokumendid ja eskiisjoonis. Lisaks pisteti 
arstide poolt kapslisse vana kuuldetoru.
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Pandivere Vesi OÜ võtab tööle santehniku kogemustega

,

kelle töökohaks on Rakke piirkond.

Täpsem info tel 523 8101; gennadi.filippov@v-maarja.ee

BIOPUHASTI OPERAATORI

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)

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

•
•

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!

CNC TÖÖTLEMISKESKUSE
OPERAATORI ERIALA ÕPETAJAT

Eeldame

Pakume Sulle

Sinu töö eesmärk on

Lisainfo:

, et Sul on kvalifikatsioonile vastav haridus ja/või erialane
töökogemus ettevõttes, hea arvuti kasutamise oskus, hea suhtlemis- ja
meeskonnatöö oskus, algatusvõime ja loovus, korrektsus tööülesannete
täitmisel, pingetaluvus.

võimalust asuda omandama õpetaja kvalifikatsiooni,
kaasaegset töökeskkonda, erialast täienduskoolitust, meeldivat
kollektiivi, puhkust 56 päeva.

õppekava täitmine ja õppekvaliteedi tagamine,
praktikatundide korraldamine (sissejuhatus õpingutesse, materjalide
lõiketöötlemine CNC töötlemiskeskustel), õppeprotsessi planeerimine ja
juhtimine, õpilaste juhendamine, tema arengu ja motivatsiooni
toetamine, õppeprotsessi analüüsimine ja hindamine ning tagasiside
andmine.

töö tegemise kohad on Rakvere ja Väike-Maarja; võimalus
töötada osalise koormusega erialase töö kõrvalt.

Tööle asumise aeg: Tööaeg:
Asukoht: Kontaktisik:
Aadress:

14.10.2019 osaline tööaeg
Rakvere Raili Sirgmets
Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa

Lisainfo telefonil  5646 1112
Avaldus ja CV saata e-posti aadressile

kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 22.09.2019

Rakvere Ametikool
ootab oma kollektiivi

EHITUSERIALADE
(puitkonstruktsioonid) ÕPETAJAT

Eeldame

Pakume Sulle

Sinu töö eesmärk on

Lisainfo:

, et Sul on kvalifikatsioonile vastav haridus ja/või erialane
töökogemus ettevõttes, hea arvuti kasutamise oskus, hea suhtlemis- ja
meeskonnatöö oskus, algatusvõime ja loovus, korrektsus tööülesannete
täitmisel, pingetaluvus.

võimalust asuda omandama õpetaja kvalifikatsiooni,
kaasaegset töökeskkonda, erialast täienduskoolitust, meeldivat
kollektiivi, puhkust 56 päeva.

õppekava täitmine ja õppekvaliteedi tagamine,
praktikatundide korraldamine (katusekonstruktsioonide ehitamine,
palkmaja ehitamine, puitkarkass-seinte ehitamine), õppeprotsessi
planeerimine ja juhtimine, õpilaste juhendamine, tema arengu ja
motivatsiooni toetamine, õppeprotsessi analüüsimine ja hindamine ning
tagasiside andmine.

töö tegemise kohad on Rakvere ja Väike-Maarja; võimalus
töötada osalise koormusega erialase töö kõrvalt.

Tööle asumise aeg: Tööaeg:
Asukoht: Kontaktisik:
Aadress:

14.10.2019 osaline tööaeg
Rakvere Raili Sirgmets
Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa

Lisainfo telefonil  5646 1112
Avaldus ja CV saata e-posti aadressile

kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 22.09.2019

Rakvere Ametikool
ootab oma kollektiivi

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

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

B-kat 25.09 ja 14.10
B-kat e-õpe 03.10 ja 24.10

Esmaabi koolitus 27.09 ja 11.10
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

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

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!
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Dokumentide vastuvõtt koolis tööpäeviti 
9.00-14.00 või www.sais.ee

TÖÖ/KOOLITUS

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

Hotell Wesenbergh 
otsib 

kojameest/-naist. 

Tel 514 5202

PAKUN TÖÖD

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

• Pakun kohe tööd üksikule 
naisele kodukoristajana üks 
kord nädalas, töötasu 100 € 
kuus, võimalik majutus, Rak-
veres. Tel 554 6490. Kiire!

• Pakkuda tööd võsalõikajana. 
Seosel OÜ otsib enda meeskon-
da asjalikku töömeest, palk tüki-
töö alusel. Lisainfo 5300 2504 või 
info@seosel.ee

• Tööd saab trimmerdaja. Tel 
5360 0003

• Eesti Metsahoolduse OÜ otsib 
harvesteri operaatorit. Töö-
piirkond Lääne- ja Ida-Virumaa 
ja Jõgevamaa. Info tel 5309 0698

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

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

• Võtame tööle poolhaagis veo-
autojuhi. Tel 506 1861

• Kaevu puurimis fi rma Soo-
mes vajab töölist. Vajalik C-ka-
tegooria juhiluba, kasuks tuleb 
eelnev sõidukogemus. Tel 503 
5851

• Otsime Kundas asuva 2toalise 
korteri renoveerimiseks ül-
dehitajat. Ootame ehitajalt ise-
seisvust, kogemusi ja vajalikke 
oskusi. Võta ühendust ja lepime 
kokku. Asjaga kiire. Tel 5605 5089

• Pakkuda tööd ehitajale. Ka-
tused, fassaadid, kipsitööd. Tel 
5854 5348

• Pakkuda tööd üldehitajale. 
Info tel 5373 3385

• Otsin ehitusele paarimeest 
Lääne-Virumaal. Tel 5633 1530

• Katela saeveski otsib enda 
kollektiivi hakkajat töötajat, kes 
on valmis füüsilist tööd tegema 
(laudade ladumine, lintsaes lau-
dade vastu võtmine, vajadusel 
saeraami otsa peal). Kasuks tu-
leb kahveltõstuki juhtimisoskus 
või B/C kategooria juhiluba. 
Tööaeg esmaspäevast reedeni, 
8.00-16.30. Palume CV saata 
lisaküsimustega meilile katela-
puit@gmail.com või helistada 
tel 504 8960

OTSIN TÖÖD

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

• Kogemustega ja kohusetundlik 
majahoidja/kojamees soovib 
leida tööd. Tel 5565 4047

• Puhastusteenindaja otsib 
tööd. Tel 5675 5265

KOOLITUSED

• Kutsume hispaania keele 
kursustele Rakveres. Tunnid 
neljapäeva õhtuti Rakvere 
kultuurikeskuses. Info ja re-
gistreerimine a.s.wesman@
gmail.com

• Inglise keele vestluse kiirkur-
sus 20 tundi (vajadusel jätkame) 
algajatele ja taasalustajatele 
Tsentrumis Koidula 1 alates K 
18.09 kella 18-19.30. Hind 60 €, 
sisaldab õppematerjale. Reg tel 
5566 1419

Sisesta nüüd kuulutus
kuulutused.kuulutaja.ee

Otsid tööd? 
Vajad töötajat?

J uulikuu viimasel päe-
val käisid filmihuvilised 
tüdrukud Berit Säbel ja 

Annaliisa Part ning Greteliis 
Gaver Rakvere loomade var-
jupaigas, et viia kodututele 
loomadele toitu.

Tüdrukud olid koos klassi-
õe Lisette Vidderiga eelmisel 
suvel teinud oma teise ühise 
filmi „Unustatud saladus 2 – 
võidetud rikkus“ ning seda 
juuni alguses Rakvere Teat-
rikinos huvilistele näidanud. 
Üheeuroste piletite tulu ja 
saali rendi hinna vahe otsus-
tati üheskoos loomade heaks 
annetada.

Filmiga oli seotud ka Beriti 
vanem õde Birgit Säbel, kes 
seekordse linateose üles filmis 
ja Rakvere Linnavalitsuselt 
noorte omaalgatusprojekti 
raames filmi näitamiseks toe-
tuse taotles.

Loomade varjupaigas Ka-
sarmu tänaval võttis külalisi 
vastu töötaja Hannes, kes lah-
kelt koeri tutvustas, kasside-
le pai lubas teha ja kõikidele 

Tüdrukud tegid seda jälle

huvipakkuvatele küsimustele 
vastused andis. Kuna Han-
nesel oli pea iga looma kohta 
lugu rääkida ja tüdrukutele 
meeldis kassipoegadega män-
gida, siis kujunes külaskäik 
planeeritust pikemaks. Var-
jupaigas kuuldi ka elu pahu-
poolest – tundus mõistmatu, 
miks ja kuidas suudetakse 
koer hooleta jätta või kassi 
selgroogu vigastada.

Kuna tüdrukutel liiguvad 

Greteliis Gaver, Annaliisa Part, Berit Säbel ja Birgit Säbel. Foto: erakogu

mõtted ikka filmitegemise 
suunal, siis ehk on järgmine 

linalugu kassidest...
Liina Maasing
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KUHU MINNA

Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühing
Vaegkuuljate ühingu Pärdi keskuse külastus toimub 25. septembril, kol-
mapäeval algusega kell 9 Rakvere maabussijaama tagant. Osalustasu 8 
eurot. Sõidusoovist anna teada hiljemalt 20. septembriks tel 5330 4937.

Lääne-Virumaa Pensionäride Ühing
Klubi „Kuukiir“ tuleb kokku – 20. oktoober, 17. november ja 15. det-
sember.
Mälumängu klubi tuleb kokku – 16. oktoober, 13. november ja 11. det-
sember.
Vajalik eelregistreerimine klubisse „Kuukiir“ ja mälumängu 
klubisse – teisipäeviti Rakvere, Rohuaia 6 kell 10–13 või telefonil 324 
5013 (teisipäeviti) ja telefonil 527 8162.
Ootame uusi liikmeid meie ühistesse ettevõtmistesse. Kõik on teretul-
nud.

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot
14. september Retro Jämm VDJ Martineero
21. september parimad ja kuumimad hitid läbi aegade DJ Ailan Kytt

Rakvere Teater
13.09 kl 19.00 Kaks tosinat tulipunast roosi Rakvere Teatri suur maja 
(lav. Giorgio Bongiovanni)
13.09 kl 19.00 Nagu peeglis, esietendus, Rakvere Teatri väike maja (lav. 
Madis Kalmet)
17.09 kl 19.00 Kuni ta suri Rakvere Teatri väike maja (lav. Peeter Raud-
sepp)
18.09 kl 13.00 Verikambi Rakvere Teatri suur maja (lav. Jaanika Juhan-
son)
19.09 kl 19.00 Nagu peeglis Rakvere Teatri väike maja (lav. Madis Kal-
met)

Rakvere kultuurisündmused
30. august–20. september rändnäitus „Riigikogu 100“ Parkali tänaval
6.–27. september Ungari kunstniku Csilla Bondori  näitus „Gravitat-
sioon, meditatsioon, levitatsioon“ Rakvere Galeriis
13. september kell 18 rahvustoitude ja -kultuuri festivali „Kamalam-
mas“ raames ansambli Ondráš tsimblimuusika kontsert Rakvere Lin-
navalitsuse valges saalis, esitlusele tulevad tšehhi, morava ja slovaki 
rahvalaulud
15. september kell 18 Virumaa Kammerorkestri kontsert Rakvere 
Gümnaasiumi aulas
18. september kell 18 rahvustoitude ja -kultuuri festivali „Kamalam-
mas“ raames koostöös Poola Vabariigi Suursaatkonnaga Maria Laido-
neri retseptiraamatu tutvustus ning näitus Rakvere Kultuurikeskuses
18. september kell 18 kontsert „Romantilised sonaadid“ Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogus. Tanel Joamets – klaver, Rasa Vosyliute – viiul
19. september kell 19 rahvustoitude ja -kultuuri festivali „Kamalam-
mas“ raames Dave Benton ja Sissi Nylia Benita eksklusiivkontsert Rak-
vere Linnavalitsuse valges saalis
21. september kell 12–17 rahvustoitude ja -kultuuri festival „Kama-
lammas“ Rakvere Keskväljakul. Võimalus proovida rahvusroogasid 
maailma eri paigust. Esinevad Alima tantsutüdrukud ja nende sõbrad 
ning Väikeste Lõõtspillide Ühing

Nii näiteks võtab täiesti 
uued mõõtmed festival 
„Kamalammas“, mis li-
saks rahvustoitudele 
nüüd erinevaid kultuure 
laiemalt tutvustab. Uud-
susega üllatab ka no-
vembrikuine kultuuri-
festival, mis toob Rak-
verre nii ooperi kui 
kaasaegse tantsu.

Liisi Kanna

Tänasest saab alguse rahvus-
toitude ja -kultuuri festival 
„Kamalammas“, mis enne 
kandis üksnes rahvustoitude 
festivali nime. „Kontsept-
sioon on muutunud. Kui va-
rasemalt paaril aastal toimus 
see peamiselt keskväljakul, 
siis nüüd on mõõde igas mõt-
tes laiem – kultuuri on palju 
rohkem, osalejaid on palju 
rohkem ja üritused on pai-
gutatud kogu nädala peale,“ 
selgitas Rakvere abilinnapea 
Triin Varek.

Toit ja kultuur käsikäes
Rakvere Kultuurikeskuse 
direktor Eve Alte rääkis, et 
„Kamalamba“ uuendamise 
idee sai alguse juba eelmisel 
aastal, kui kohalikes toitlus-
tusasutustes pakuti nädala 
vältel rahvusmenüüd. „See 
idee haakus Roman Kusma 
omaga, kel mõlkus meeles 
restoraninädal. Kuna meil oli 
„Kamalammas“ aktuaalne, siis 
ühendasime kaks asja. Eelmi-
ne aasta näitas, et toitlustus-
ettevõtetele, kes sellega kaas 
tulid, väga meeldis,“ sõnas 
kultuurikeskuse direktor.

Ka tänavu pakutakse festi-
valinädala jooksul kohalikes 

restoranides rahvustoite, li-
saks aga toimuvad mitme-
sugused üritused. „Kultuuri-
keskusele jäi üksnes toitudest 
väheks. Hea meelega sööme 
kõhu täis, aga tahaks kultuuri 
ka näha ja tunda. Ning kuna 
põnevaid pakkumisi tege-
likult on, siis laiendasimegi 
ürituse ka kultuurifestiva-
liks,“ selgitas Alte.

Festivalinädal saab alguse 
täna linnavalitsuses toimu-
va kontserdiga ning jätkub 
kolmapäeval Poola suursaa-
diku salongiõhtuga kultuuri-
keskuses. „See on hea näide, 
kuidas tänu kultuurikeskuse 
direktorile on tekkinud hea 
koostöö suursaatkondadega. 
Aasta jooksul on juba toimu-
nud palju erinevaid kultuu-
risündmusi – filmiõhtud ja 
kohtumised,“ tunnustas Triin 
Varek.

Neljapäeva õhtul astuvad 
aga linnavalitsuse saalis üles 
Dave Benton ja Sissi Nylia 
Benita, kelle kuulamiseks tu-
leb küll pilet soetada, kuid 
tegemist on ka ainulaadse 
kontserdiga. „Kui tavaliselt 
käiakse valmis programmiga, 
siis see kontsert on spetsiaal-
selt „Kamalambale“ kokku 
pandud,“ rääkis Eve Alte.

Uudse kõrval toimub lau-
päeval muidugi ka peaüritus 
Rakvere keskväljakul. „Meie 
eelistatud valik on olnud läbi 
aegade pere- ja väikeettevõt-
ted, kes saavad väga soodsa 
hinnaga toitlustust pakkuda. 
Ka sel korral on esindatud 
toidud eksootilisematelt maa-
delt nagu Venezuela ja Süü-
ria. Saatkondadest pakuvad 
kindlasti toitu Poola ja Türgi, 
kohale tulevad ka soomlased,“ 
tutvustas Alte.

Kultuurikeskuse direktori 
sõnul on „Kamalammas“ ajas 

muutunud ka selle poolest, et 
kui algselt keskenduti võõra-
maalastele Rakveres ja Rak-
vere ümbruses, siis nüüdseks 
kaasatakse esinejaid ja võõ-
rustajaid üle Eesti.

Laupäeva õhtule paneb aga 
punkti pidulik neljakäiguline 
õhtusöök Vihula mõisas, mis 
keskendub Poola kultuurile. 
Maria Kruszewska-Laidone-
ri retseptid uues kuues – nii 
kõlab ürituse nimetus. Toidu 
kõrvale saab nautida teema-
kohast klaverimuusikat.

Pühepäeval on aga huvilis-
tel võimlas pidada rahvustoi-
tude brunchi restoranis Fiore. 
„Kui laupäeval keskväljakul 
on n-ö tänavatoit, siis Fio-
re pakub erinevate rahvuste 
toitusid gurmee võtmes,“ tut-
vustas Alte.

Nimetatud kahele ürituste-
le tuleb eelnevalt broneering 
teha ning need on tasulised.

Uued ja uuenenud 
üritused
Eve Alte sõnul tasuks sügi-
sesse vaadates ära märkida ka 
hingedepäeva plaanid. „Olime 
kultuurikeskuses täiesti vai-
mustuses Rakvere inimeste 
kaasa tulemisest küünalde 
süütamisega keskväljakul. 
See tekitas meis nii positiiv-
se emotsiooni, et sellel aastal 
kindlasti kordame. Eelmine 
aasta toimus see koostöös 
haigekassaga, tänavu jätkame 
alustatud traditsiooni oma et-
tevõtmisel,“ tõi kultuurikes-
kuse direktor välja veel ühe 
sügisese sündmuse.

Triin Varek tõstis aga esile 
isadepäeva perepäeva, mida 
korraldab tänavu Kaitseliit 
Rakverest pärit Kerli Dello 
eestvedamisel. „Kaitseliit va-
lib igal aastal mingi piirkonna 
ja nad on alati väga suurejoo-

nelise ürituse teinud. Tänavu 
toimub see Rakvere spordi-
keskuses ja seal kõrval park-
las. Kaitsevägi toob kohale 
oma rasketehnika, osalevad 
ka liitlased, noorkotkad ja 
kodutütred, naiskodukaitsjad 
pakuvad sõdurisuppi. Tuleb 
ka maanteeamet koos pöör-
leva autoga, tutvuda saab 
kiirabiautoga, proovida sõ-
durivarustust jne. Päeva juhib 
Venno Loosaar,“ tutvustas 
Varek Rakveres esmakordset 
sündmust.

17.–24. novembril ootab 
aga ees veel teinegi suur festi-
val. „Sellisel kujul kultuurifes-
tivali ei ole Rakveres varem 
toimunud. Nädala jooksul on 
väga palju erinevaid sündmu-
si, lisaks see, et spordikeskus 
muutub üheks õhtuks ooperi-
majaks – etendub „La Travia-
ta“,“ sõnas abilinnapea.

„Eraldi tooksin välja ka Ees-
ti Tantsu Agentuuri, kellega 
koos toome kaasaegse tantsu 
Rakveresse. 7. oktoobril on 
esimene tantsuetendus kul-
tuurikeskuses ja teine eten-
dus toimub kultuurifestivali 
raames linnavalitsuse saalis,“ 
märkis Alte.

„Ühele etendusele eelneb 
töötuba, teisele vestlus. Neil, 
kes kaasaegse tantsuga väga 
kursis ei ole, aidatakse seda 
mõista, sest kaasaegset tant-
su tuleb teistmoodi lugeda. Ja 
need, kes on kaasaegse tant-
suga tegelenud, saavad prof-
fidelt vastuseid oma küsimus-
tele,“ lisas Alte.

Sügis-talv toob Rakverre 
veel palju eripäraseid üritusi, 
mida siinkohal üles lugeda ei 
jõua. „Hoidke silmad-kõrvad 
lahti ja jälgige reklaame,“ soo-
vitas Alte lõpetuseks.

Rakvere kultuurisügist vürtsitavad uuendused

Pilet 8€



Kuulutaja reede, 13. september 2019 7VABA AEG

Täna esietendub Rakve-
re Teatris Madis Kalme-
ti lavastatud psühholoo-
giline draama, mis põhi-
neb Ingmar Bergmani 
filmil.

Tõnu Lilleorg

Lavastus põhineb Bergma-
ni 1961. aasta samanimeli-
sel filmil, mille eest sai kuu-
lus rootslane Oscari parima 
võõrkeelse filmi kategoorias. 
Näitemängus on neli tegelast: 
kirjanikust isa, tema tütar 
ja poeg ning tütre abikaasa. 
Bergman ise oli viis korda 
ametlikult abielus ja ta oli pal-
jukordne isa.

Madis, milline autor on 
Bergman?

Piisab lugeda tema mäles-
tusteraamatut „Laterna ma-
gica“ ja me saame aru, et kogu 
tema looming lähtub tema 
enda elust. Kõik tema lood on 
väga isiklikult läbi tunnetatud 
ja jahmatavalt ausad. Lavastu-
ses „Nagu peeglis“ on kirjani-
kust isa Bergmani alter ego. 
Ta julgeb oma tegelaste kau-
du end kritiseerida.

Inimesena oli ta mõjukas, 
karismaatiline, teda armas-
tati. Samas oli ta meeletult 
egoistlik. Ta jättis maha naisi, 
lapsi, perekondi. Ta läks aina 
ühest suhtest teise, elas pide-
valt seda elu, mida loomingu-
liselt õigeks pidas. Hilisemas 
elus hakkas ta selle üle väga 
valusalt mõtisklema.

Ka meie loos tunneb isa, 
kui palju on ta teistele ini-
mestele haiget teinud. Ta pole 
suutnud empaatiliselt osaleda 
oma naiste ja laste eludes, ta 
on nad kõik maha jätnud.

Bergman polnud hea pe-
reinimene?

Jah. Ehk see on loojatele ja 
andekatele inimestele omane, 
et kui sa elad n-ö tavamaa-
ilma elu, siis sa loominguli-
ses elus nagu kaotad. Loojad 
on alati natuke egoistid, nad 
loovad teatud mõttes millegi 
muu arvelt.

Kas teised tegelased oska-
vad seostuda tütre koge-
mustega?

Nad on nii või teisiti seo-
tud, sest nad on üks pere-
kond. Küsimus on ka selles, 
et me kõik oleme lõhestunud 
hinged. Ja kuidas need lõhes-
tunud hinged üritavad leida 
teiste inimestega kooskõla, 
selles seisnebki elu.

Kas lavastus sobib esma-
tutvuseks Bergmaniga?

Jah, see on ühe perekonna 
lugu, kus on elulised aspektid, 
see pole mingi muinasjutt. 
Arvan, et kõik vaatajad leia-
vad loos kokkupuutepunk-
ti, kus end ära tunda. See on 
hea kirjanduse tundemärk. 
Publikule võib selle lavastuse 
vaatamine olla avastuslik ja 
ehmatav elamus.

Tarvo Sõmerit te teate, sest 
ta mängis teie 2013. aasta 
lavastuses „Leegionärid“, 
mida ütlete trupi kohta?

Grete Jürgenson on väga 
sobiv näitleja peategelase Ka-
rini rolli. Ta on tundlik, hab-
ras ja samas tugev. Kui laval 
murdub tugev, on see valus, 
kui nõrk, siis etteaimatav. 
Märten Matsu ja Madis Mäe-
org on samuti õiged näitlejad 
õigetes osades. Mul on trupi 
üle suur heameel. Nende pü-
hendumine ja töössesuhtumi-
ne on nii positiivne ja lavasta-
jat toetav, et mul piisab vaid 
pool lauset vihjata ja nad on 
juba selle ära teinud (naerab).

Tegite oma esimesed lavas-
tused siin Rakvere Teat-
ris kaheksakümnendatel. 
Milline lavastaja siis olite?

Olin loll ja idealistlik. Nüüd 
olen targem ja vähem idea-
listlik. Noorena tunneme 
kõik, et sein pole mingi takis-
tus. Jooksed ikka peaga sinna 
vastu ja arvad, et jooksed sel-
lest läbi.

Ja vahel õnnestubki läbi 
joosta?

Ja vahel õnnestub ka. Ilma 
idealismita pole võimalik 
teatrit teha.

R akvere Teater kuulu-
tas 80. juubelihooaja 
alguses välja tradit-

sioonilise publikulemmikute 
valimise.

Oma hääle saad anda veebi 
teel teatri kodulehelt leitaval 
küsitluslehel, samuti Teat-
rikohvikus ja kassas. Hääle-
tus kestab 3. oktoobrini ning 
publikulemmikud kuuluta-
takse välja 4. oktoobril „Onu 
Vanja“ esietendusel.

Kõigi osalenute vahel loo-
sib teater välja viis majutus-
paketti. Hotell Wesenbergh, 
Aqva Hotel & Spa, Art Hotell, 
Katariina külalistemaja ja Vil-
la Theresa on kõik välja pan-
nud ööbimise kahele. Lisa-

Algas Rakvere Teatri publikulemmikute valimine

Hetk lavastusest „Kaks tosinat tulipunast 
roosi“. Foto: Gabriela Liivamägi

auhinnaks on õhtusöök kahe-
le koos laupäevase tantsupeo 
külastusega Katariina keldris.

Kuulutaja

Sügavused ja käänakud peresuhetes pakuvad Madis Kalmetile inspiratsiooni. Foto: Helen Solovjev

„Nagu peeglis“ otsib paradiisi

Kui tal jälle uus armastus 
tekkis, kirjutas ta need koge-
mused lahti ja kasutas järg-
mises filmis. Ta oli väga hea 
kirjanik, sest enamuse oma 
filmide stsenaariumeid on ta 
ise kirjutanud.

Kuigi tema põlvkonna-
kaaslaste sõnul on see, mida 
ta enda kohta rääkis, eelkõi-
ge tema nägemus iseendast 
ja päris elus kõik ehk täpselt 
nii ei olnud. Samas me kõik 
ju natukene tõlgendame oma 
elu, kas siis värvikama ja 
kontrastsemana või veidi lee-
bemana.

Ütlen päris ausalt, et teist 
nii halastamatut inimvaatle-
jat, kui Bergman, annab otsi-
da. Ehk saab teda põhjamaade 
kirjanduses võrrelda Strind-
bergiga, kelle näidend „Preili 
Julie“ tekitas omal ajal suure 
vapustuse, et kuidas võib nii 
elu ja armastust käsitleda.

Kas Bergman on hinnatud 
just aususe pärast?

Mitte ainult. Igaüks meist 
võib oma hinge lahti rebida ja 
öelda, vaata, kui aus ma olen. 
Aga see peab omandama 
vormi. See, mis ta tegi lavas-
tajana teatris ja režissöörina 
filmis, mida ta kirjutas, sai 
mõjuva kunstilise vormi. Ta 

sai kümneid filmi-ja teatriau-
hindu ning lavastas üle maa-
ilma nii draamat kui ooperit.

Me kõik kogeme elus palju 
asju, kuid kas me oskame sel-
lest midagi kirjutada? Tema 
suutis. Ma ei usu, et minu 
tunded oleksid Bergmani 
tunnetest väiksemad või ma-
dalamad, aga ma ei saa kunagi 
seda kätte, mida tema suutis 
edasi anda ja väljendada. Sel-
les on tema suurus.

Lavastuse peategelane hul-
lub.

Siin pole küsimus ainult 
hulluksminemises. Kui me 
elus jääb puudu armastu-
sest – perekonna ja lähikond-
sete keskel, suhetes, siis me 
võime kõik haigeks jääda. Ja 
vaimne haigus on armastuse 
puudumise kvintessents ning 
kõige suurem tagasilöök. Va-
nemad inimesed on ikka rää-
kinud: annaks ainult, et mõis-
tus elu lõpuni selgeks jääks. 
See on kõige suurem Looja 
karistus, kui ta võtab sinult 
ära selge mõistuse, nii et sa ei 
pruugi teada, kes sa oled.

Mis ajendab tegelasi?
Ikka armastus, millest nad 

on elus ilma jäänud. Lõpuks 
tekib arusaamine, et kui nad 

vaid saanuksid olla koos, 
nagu tütar tahab, siis see pe-
rekond võiks moodustada 
paradiisi. Aga seda paradii-
si pole, sest neil pole olnud 
kunagi isa. Isa on tegelenud 
loominguga, põgenenud pe-
rekonna ja probleemide eest.

Keda võiks lavastus kõne-
tada?

Ma arvan, et sellest loost 
saavad kõige enam need, kel-
le perekond on lõhki läinud, 
kus vanemad on lahutanud ja 
lapsed pidanud üksi kasvama. 
Inimesed, kes on elanud ilma 
oma turvalise kodu ja lapse-
põlveta, ilma vanemate hoo-
leta.

Mida tähendab loo pealki-
ri?

See on tsitaat Piiblist, Pau-
luse I kirjast korintlastele, kus 
öeldakse, et alles tõelise Ju-
mala ees me näeme end sama 
selgelt nagu peeglis. Muidu 
on pilt tuhm ja eksitav.

Loos on ka taevane tasand?
Jah, tütar kogeb seda ja siis 

me saame näha, kas tema ko-
gemus n-ö tõelisest headusest 
ja armastusest on õige või 
vale.
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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

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 %

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

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

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

Müüa Seat Toledo (2000. a), 
bensiin (vajab vähest remonti). 

Hind 350 €. 
Tel 5550 5148

KINNISVARA

• Müüa 1toaline korter Rakveres. Tel 
5894 2895

• Müüa 2toaline korter Lennuki tänaval, 
II korrus, korter on väga soe. Hind 25 000 
€, kauplemis võimalus. 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 2toaline korter Viru-Jaagupis, 
56,8 m2 ja suur rõdu. Hind 13 000 €. Info 
tel 5686 8234

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

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

• Müüa keskküttega 2toaline korter (52,4 
m2) Rakkes, Oru tn. Korteris on 2 eraldi 
tuba, esik, köök, sahver, panipaik, WC, 
vannituba ja avar rõdu. Soovi korral jääb 
korter osaliselt möbleerituks. Hind 5600 
€. Tel 552 0370

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

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

• 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 4toaline remonti vajav korter, 
II korrus, Viru-Jaagupis. Tel 5342 0092

• 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

• Müün Haljala vallas 2-kordse maamaja 
koos kõrvalhoonetega, viljakandev aed, 
kinnistu 5400 m2. Info tel 5332 4114 

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

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

• Sooviks osta garaaži Rakveres. Tel 
5647 0750

• Ostan maja Haljala vallas. Tel 5552 7229

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

VAHETUS
• Vahetada või müüa renoveerimist 
ootel majas 1toaline kõigi mugavustega 
korter, I korrus, 31,9 m2 väiksema maja 
vastu. Info tel 5657 1701

VÕTAN ÜÜRILE

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

• Soovin üürida 1toalist ahiküttega kor-
terit. Tel 5459 4079

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

• Üürile anda 1toaline möbleeritud korter 
Tapa 1. Mai pst 12, II korrus. Hind 200 €. 
Tel 503 4972, info@ko.ee

• Üürile anda 2toaline ahiküttega korter 
Rakveres, Pikk 37. Hind 200 € kuus. Tel 503 
4972, info@ko.ee

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

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

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

ÄRIPINNAD

• Tamsalus on müüa äripind (endine 
kauplusehoone - ehitusalane pind 120 
m2), maakelder (67 m2) ja 100 % ärimaa 
(601 m2). Hind kokkuleppel! Lisainfo: 
kruuse.kaili@gmail.com. Tel 5592 6503

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4 Quattro 1.9TDI 07/2004. 
a. 96kW, turbodiisel, sedaan, hall metallik, 
nelikvedu, kliima, püsikas, 4 x el.aknad, 
konks, originaal valuveljed jne. Parima 
Audi mootori ning tehnikaga, superöko-
noomne, korralik, äsja läbinud tehnilise 
ÜV 09/2020, soodsalt! Tallinn-Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa BMW 318 E46, 1999. a, bensiin, 
manuaal, universaal, värvus must. Tel 
509 2275

• Müüa Citroën Berlingo 2005. a, diisel, 
väikekaubik, kärukonks, 5 kohta. Hind 
kokkuleppel. Tel 5558 5956

• Müüa Citroën DS3 1,6, 88kW. Auto 
väga heas korras, 2011. a, luukpära, 
bensiin, esivedu, manuaal. Hind kok-
kuleppel. Tel 5192 8578

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

• Müüa Mitsubishi Carisma, 1997. a, 1,6, 
bensiin, manuaal, 66kW, valge, läbisõit 
286 000 km. Heas korras, väikesed iluvead 
(vahetatud esistangega), Alpine makk + 
kõlarid, suverehvid valuvelgedel + naastud 
velgedel, kesklukk, täidetud konditsioneer 
605AVX, XMCSNDA1AVF039687. Hind 
500 €. Tel 5559 3023 

• Müüa MB 814 puksiir, kj 3800. Tel 
5558 5956

• Müüa Nissan Almera, 2005. a, bensiin, 
ülevaatus juunini. Tel 5633 8129

• Müüa Opel Astra Elegance 1,6i 12/2001. 
a. 74kW, bensiin punane, luukpära, 5 ust, 
täiuslik hooldusraamat, konditsioneer, 4 x 
el.aknad, roosteta, mõlkideta, ökonoom-
ne, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

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

• Müüa Peugeot 207 SW Trendy 01/2008 
1.6HDI, 66kW, turbodiisel, punane, uni-
versaal, täiuslik hooldusraamat, kon-
ditsioneer, püsikiirusehoidja, el.aknad, 
roosteta, mõlkideta, korralik, superöko-
noomne, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Peugeot 207 Trendy 11/2009 
1.6HDI, 66kW, turbodiisel, tumesinine 
metallik, luukpära, 5 ust, hooldusraamat, 
konditsioneer, el.aknad, korralik, superö-
konoomne 4-5 l/100km kohta! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Saab 9-3, 2003. a, 2,2TDI. Hind 
2900 €. Mootor ja veermik väga heas 
korras. Ülevaatus äsja tehtud. Kaasa ka 
korralikud naelkummid plekkvelgedel. 
Huvi korral helista tel 527 4503

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

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

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

• Müüa Volkswagen Golf 5 Variant 
Trendline 1.9TDI 01/2008. a. 77kW, 
tumesinine  metallik, turbodiisel, uni-
versaal, täiuslik hooldusraamat, kondit-
sioneer, el.aknad, ÜV 02/2020, korralik, 
superökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780 

• Müüa 2000. a hõbedane Volkswagen 
New Beetle, bensiin, 2,0, 85kW, sõidu-
korras. Tel 5341 9602

• Müüa Volvo S80 2,4, 136kW. Auto väga 
heas korras, esivedu, automaat, diisel, 
2007. a. Hind kokkuleppel. Tel 514 6916

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 autoromusid. Tel 5558 5956

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 5956

• Ostan igas seisukorras sõidukeid. 
Romud, rikkega, heas korras, remonti-
vajavad jne. Sobivusel tulen kohe järgi. 
Pakun head hinda. Tel 5357 7108

• 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

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

Vahetus

• Vahetada 1983. aasta Opel Kadett koos 
dokumentidega ja tagavaramootoriga 
mõne vana asja vastu. Tel 5565 8796

Cormet OÜ
METALLITÖÖD

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

RASKETEHNIKA REMONT, 
HOOLDUS, VARUOSAD

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

SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD

KLIIMADE TÄITMINE+REMONT

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

Tööstuse tn 15

TEENUSED

• Muruniidukite, murutraktorite, 
trimmerite remont ja hooldus. Aia-
tehnika rent (mullafrees, muruõhu-
taja-samblaeemaldaja, oksapurustaja, 
hekipügaja). Jaama pst 11, Rakvere. Tel 
325 5332, Forestplus OÜ
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• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

VEOTEENUS JA RENT
• Metsaveoauto töö, võimalik ka laadi-
mistöö (koppadega). Tel 503 2269

 

• 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

• Pakun veo-ja kallurteenust. 0,90 €/
km. Kraana tõstetund 35 €/tund. Müüa 
sõelutud mulda 10 €/tonn. Saadaval 
ka erinevaid fraktsioone kildu. Tel 
5781 3410

• 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

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 506 1547

• Puksiir- ja veoteenus, soodsalt. Tel 
5558 5956

• 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 ühendust 
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

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094
* 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

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

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 €

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

KAEVETEENUS
• Kaevetööd miniekskavaatoriga, au-
kude puurimine. Tel 5558 3686

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

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

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

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

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

• 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

• Ehitus,- lammutus,- remonttööd. 
Majade, saunade, korterite, kuuride ehi-
tus ja siseviimistlus (plaatimine, parketi 
paigaldus, tapeetimine jne). Tel 504 5560

• Vannitubade remont. Tel 5633 1530

• Plaatimistööd. Tel 5606 9271

• 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

• Korstnapühkija ja pottsepa teenused. 
Tel 522 1165

• 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

• Pakume elektrikäidu teenust kor-
teriühistutele, büroohoonetele, väikse 
ja keskmise suurusega tööstustele. 
Konsultatsioonist teostuseni! Uuri lisa 
helistades tel 5375 0085 või vaata lisaks 
sobraelekter.com

www.kuulutaja.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

FASSAADITÖÖD
Seinte soojustamine

Krohvimine
KIVEX FASSAADIPLAATIDE 

müük ja paigaldus

reiskapaoy@gmail.com
Tel 511 0286
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ROOLINE OÜ 
Teostame kvaliteetseid 

ehitus- ja viimistlustöid.

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

• Täitematerjalide müük
• Kaevetööd
• Vee-, kanali- ja 

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220

Initex@hotmail.com
initexgrupp.ee

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

TÄNAVA -JA ÄÄREKIVIDE 
PAIGALDUS.

Kiviplatside ja kõnniteede 
ehitus ning haljastus.

Info tel 5673 4632

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

Soojusta PUR vahuga.
Tel 5628 3528

MUUD TEENUSED
• Pressin õunamahla. Tel 5390 9168

• Õunamahla pressimine Jõgeva Aed-
linn, Jõe 6. Tel 5660 3265, 5660 3510

• 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

• 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

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 5656 
8735

• Raamatupidamine algdokumentidest 
kuni majandusaasta aruandeni. Tel 
5386 3087

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

KODU

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

• Müüa naiste rõivad S suurusele. Tel 
5813 4849

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

• Müüa korras siseuksed, hind 25 €/tk ja 
laste kiik, hind 20 €. Tel 5685 8009

• Müüa istepinke, kasutatud puuplii-
diplaate. Tel 5590 7361

• Müüa katuseplekki kiviprofi il trapets 
classic vihmavee ja katuse turvatoo-
teid. Tel 5379 0577

• 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
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*LASTE ATV=FERRARI 
(punane, kõige rohkem 
ostetud), KROSSIKAD, KIIV
RID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 245 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

MOPEEDID 795 €, 
ROLLERID, ATVD
suure 8-tollise rattaga, 
KROSSIKAD, 
JALGRATTAD, 
VARUOSAD, REMONT
Naistele kaunid mitme-
värvilised jalgrattad korviga

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

Motopood

VINTSID - 12 000 HD - 355 €, 
RAUAD, TÕSTESARJAD 

Rakveres, Tartus, Tallinnas. 
Vaata www.jrmotors.ee. 
Info Jaak - 5028 488

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

rakvere@torujyri.ee

Kõikidele 
pelleti-
kamina 

ostjatele 
10 kotti 

Premium 
pelletit 
TASUTA

-20%

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

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

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 

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

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 5555 5527

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

• Ostan veneaegseid vanu malmra-
diaatoreid. Tel 5553 0770

• 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

• Ostan vanu fotosid ja postkaarte 
aastani kuni 1950 (koha- ja linnavaa-
ted, sündmused jm). Pakkuda võib ka 
muud vanavara. Tel 5812 8287

• 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

• 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

• 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 (30 cm ja 40 l võrgus). Koti hind 
2.80 €. Korralikud ja KUIVAD! Tel 
5567 5755

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

• Müüme 3m küttepuud. Tel 5012 905

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 
5632

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

• Müüa 3 m ja lõhutud küttepuid. Tel 
504 3326

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

• 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 

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

• Müüa kasepuud 50 l kott, kokku 85 
kotti, hind 4 €/tk. Lepapuud 50 l kott, 
kokku 150 kotti, hind 3,8 €/tk. Halgude 
pikkus 30-33 cm. Rakveresse alates 30 
kotist transport tasuta. Tel 5370 3399

• Müüa kivisütt kohaletoomisega. Tel 
503 2269

EHITUS

• Müüa laepaneelid 6 m ja 12 m pikad. 
Lisainfo tel 505 1079

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

METS

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 mahedalt kasvatatud kartulit 
„Maret“. Tel 504 6887

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

• Müüa kuusetaimed. Tel 5398 1891

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



Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Kuulutaja reede, 13. september 201914 KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

BioPel v.9s
PELLETIPÕLETI PELLETIKATLAMAJA

e-pood: www.ostakatel.ee

OSTAN KAUBAALUSEID: 
EUR, FIN ja märgistamata.

Tel 5552 2789

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

Ed. Vilde 6a,
Rakvere

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

HIND 20 €

Veel müügil:
*suvelilled ja lillekimbud

*tööstuskaup – jalanõud ja riided
*kasutatud riided

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

kuulutused.kuulutaja.ee
KUULUTA

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Värske kartul kg 0,50 1,00

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

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

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Suvikõrvits kg 1,00

Aeduba kg 4,00

Põlduba kg 3,00

Aedvaarikad kg 12,00

Pohlad liiter 2,50 3,50

Jõhvikad liiter 5,00

Astelpaju marjad kg 6,00 8,00

Õunad kg 0,50 1,50

Ploomid kg 1,50 2,00

Kultuurmustikad kg 8,00

Kukeseened kg 7,00

Värske mesi 700g purk 6,00

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

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

• Pakun odavalt sõnnikut. Tel 5863 8137

• Müüa MTZ-52 BELARUS. Tel 5335 9804

OST
• Ostan kukeseeni. Tel 5349 9628

• Ostan pakiheina. Tel 522 8396

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

• Ostan seisvat tehnikat. Vanade utiilsete 
traktorite, kombainide, haagiste, veoau-
tode jne ost. Pakun ka transporti, helista 
julgesti tel 5360 6046

LOOMAD

• Müüa kalkunipere. Info tel 5594 9421 
või 5627 3235

• Müüa hiidküüliku poegi, sobivad hästi 
lemmikloomaks. Pakun merisigu. Tel 
5397 4075

• Müüa part koos poegadega. Tel 5596 
6802

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

• Lääne-Virumaa Spordiveteranide 
Koondis annab teada: 14.09 kell 14.00 
orienteerumine Palermos, 23.09 kell 17.30 
Rakvere staadionil kepikõnd „Spordiobjek-
tid”, 25.09 kell 16.30-18.30 orienteerumine 
Sõmerul, 28.09 kell 12.00 välijõusaali tree-
ning Rakvere staadionil, 05.10 kell 12.00 
Disc-golfi  koolitus ja harjutamine Rakvere 
kettagolfi rajal. Korraldajad: L-V SVK ja 
LVSL. Registreeri üritusele tel 5348 1100 
või 5358 5989. ÜRITUSED ON TASUTA!

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.

VILMA AANMAA
Mälestame aktiivset 

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja liiget 
ja avaldame kaastunnet lähedastele.

Lääne-Virumaa Puuetega 
Inimeste Koja pere

Su tugev elutahe väsis, 
ränk haigus murdis Sinu elupuu... 
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MÕNE REAGA

SPORT

Tulekul on 
romuringi võistlus
14. septembril toimub Mä-
dapea küla rallirajal esma-
kordselt Lääne-Virumaal 
romuring. Seoses Rakvere 
Vallimäel toimuvate ehi-
tustöödega jäi sel aastal ära 
populaarseks saanud ro-
muralli. Et seda tühimikku 
täita otsustasid MTÜ-de 
Rallirada ja Hulja Au-
to-Motoklubi initsiaatorid 
korraldada romuringi.

Romurallil püütakse plat-
sil rammides teiste võist-
lejate sõidukid liikumis-
kõlbmatuks muuta. Võidab 
see, kelle auto kõige-kõige 
viimasena platsil liigub. Ro-
muringil on aga iga võist-
leja eesmärk läbida võima-
likult palju rajaringe, kus-
juures lubatud on kontakt 
kaasvõistlejatega.

Eraldi klassidena võistle-
vad mehed ja ka naised. Au-
tasustatud saavad mõlema 
klassi kolm paremat. Kor-
raga stardib 20–30 autot.

Kuulutaja

Pikk suvi on seljataga 
ning paljud plaanivad 
just sügise hakul minna 
trenni – kes esmakord-
selt, kes uue treening-
hooajaga alustades.

Sven Hõbemägi 

Mõlemal ülalmainitud juhul 
tuleb reaalselt oma olukorda 
hinnata ning paika peaks pa-
nema eesmärgid. Üheks põ-
hilisemaks eesmärgiks võiks 
olla hea enesetunne – tuge-
vam immuunsussüsteem, 
luustik ning lihaskond. Ehk 
kõik see, mis meie elukvali-
teeti parandab, et jaksaksime 
igapäevaelus liikuda ning ei 
oleks nii vastuvõtlikud hai-
gustele ja vigastustele.

Kuid sageli on sihiks siis-
ki kas kaalu kaotamine või 
lihasmassi kasvatamine, mis 
kindlasti nõuab rohkemat pü-
hendumist ning teadlikku ja 
planeeritud treeninggraafikut 
ning toitumise korrigeerimist.

Kuidas alustada?
Nii ühel kui teisel juhul on 
äärmiselt oluline, et kuju-
neks harjumus ning tekiks 
treeningutesse regulaarsus 
ehk kujuneksid välja kindlad 
treeningkorrad nädalas, näi-
teks kaks-kolm korda nädalas 
lihastreeninguid, rattasõitu 
vms. Sama kehtib eesmärki-
de seadmisel ka toitumise pu-
hul – regulaarsus ning kind-
lad toidukorrad päevas.

Kõik need muutused pole 
sageli väga kerged ning löövad 
tihti sassi ka tavapärase elu-
korralduse ning päevaplaani. 
Kuid iga algus on raske. Usu, 
peagi mõistad, et tulemus on 
olnud seda väärt. Märkad, et 

peale tööd polegi nii hull min-
na tunnikeseks kõndima või et 
hommikusöök annab su päe-
vale hoopis teise hoo. Seega, 
ära anna alla ja liigu kindlalt 
oma eesmärkide poole.

Kindlasti tasuks nii treenin-
gute kui toitumise osas plaani 
pidada mõne treeneriga, kes 
muidugi võiks omada ka tree-
neri kutsetunnistust, sest vas-
tasel juhul võid sattuda inime-
se otsa, kelle nõuanded toovad 
pigem kahju kui kasu.

Neil, kes pole varem üldse 
treeningutega kokku puutu-
nud, tasuks enne külastada ka 
perearsti, kes teeb esmase ter-
visekontrolli ja annab ülevaate 
tervislikust seisundist – kas 
vererõhk ning veri on korras 
jne. See info annab ka tree-
nerile sinust parema ülevaate 
ning on abiks treeningplaani 
ja toitumiskava koostamisel.

Eesmärgid ja treening
Nagu mainisin, oluline on 
seada eesmärgid, kuid neid 
tuleks osata ka hinnata. On 
suur vahe, kas soovid juba 
oktoobris minna rahvajook-
sule, jõuludeks 20 kilogram-
mi alla võtta (tervisele ohutu 
kaalukaotus on 0,5–1 kg nä-
dalas) või hea enesetunde saa-
vutamiseks end regulaarselt 
liigutama hakata. Eesmärgid 
peavad olema reaalsed, et 
mitte hiljem pettuda ja moti-
vatsiooni kaotada või ennast 
vigastada.

Eesmärgid jagunevad ka-
heks. Kaalukaotus, suusa- või 
rattamaratoniks valmistumine 
jms vajavad pikemat etteval-
mistust ning pühendumist ja 
need liigitatakse pikaajalisteks 
eesmärkideks. Otsus, et hak-
kad neli korda nädalas trennis 
käima, on aga kohe teostatav. 
See vajab vaid pealehakkamist 

ning päevaplaani sisse viimist 
ehk tegemist on lühiajalise 
eesmärgiga.

Väike nõuanne neile, kes 
soovivad kaalu kaotada: enne 
treeningutega alustamist võta 
kindlasti ka teatud kehaüm-
bermõõdud, nagu reie, õla-
varre, puusa, kõhu ja talje. 
Nii saad tegelikkuses kõige 
adekvaatsema pildi enda kehas 
toimuvatest muutustest, kuna 
kaal pole sageli (eriti just li-
hastreeningutega tegelejatele) 
alguses parim variant, mille 
järgi oma edusamme hinnata.

Miks? Sest lihas kaalub vei-
di rohkem kui rasv ning kui 
rasvkude kehas väheneb ja li-
hasmass kasvab, siis võib kaal 
esialgu tõusta. Kui aga keha-
ümbermõõdud vähenevad, 
siis oled õigel teel. Ära heida 
meelt!

NB! Naistel ei tasu lihastree-
ninguid karta, sest nii suure 
lihasmassi nagu meestel, saa-
vutab vaid väga pikka ja raske 
lihastreeninguga ning koos 
toitumise vastavaks korrigee-
rimisega. Pigem toetab lihas-
treening sinu eesmärke, eriti, 
kui soovid kaalu kaotada, sest 
mida rohkem lihasmassi kehas 
on, seda kiiremini toimub ai-
nevahetus ning keha kulutab 
rohkem.

Kui aga treeningute valiku 
juurde tulla, siis laias laastus 
on see maitse asi, sest pole ju 
mõtet minna näiteks jooksma, 
kui see sulle täiesti vastumeel-
ne on. Vali treening, mida 
naudid, ja usu, ka see viib sind 
eesmärkidele lähemale.

Minu lihtne soovitus on 
proovida erinevaid treenin-
guid, seda loomulikult kaine 
mõistusega – näiteks kaks-
kolm erinevate treeningut 
nädalas. Võid proovida kom-
bineerida aeroobseid tree-

ninguid lihastreeningute-
ga – näiteks käia üks-kaks kor-
da nädalas kõndimas, jooks-
mas või rattaga sõitmas ning 
üks-kaks korda nädalas külas-
tada jõusaali või võtta osa mõ-
nest rühmatreeningust. Nii ei 
teki ka rutiini.

Mida treeningutega alustades silmas pidada?

Meelespea 
alustavale treenijale
• Treening algab alati soo-

jendusega ning lõpeb ve-
nitustega.

• Kui oled väga alga-
ja, siis ei pea sa valima 
kohe rühmatreeningut 
või jõusaali. Alustuseks 
piisab ka kõndimisest – 
üks-kaks korda nädalas 
60 minutit või igapäeva-
selt 30 minutit.

• Suurenda koormust 
järk-järgul.

• Ära unusta puhata, igale 
raskele treeningpäevale 
järgnegu puhkepäev.
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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

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.

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 33 €

40 €

TAGAKAMBRI
KANGALAAT

Kaupluse A&E Kangad
Rakveres, L. Koidula tn 2

TAGARUUMIS

ja

(sissepääs läbi kaupluse)

13.-14.09 16.-17.09
Suur valik KARDINA- ja
RÕIVAKANGAID

MÖÖBLIRIIDED
1-4 €/m

5 €/m
220-240 cm laiad

VOODIPESUKANGAD 3,50-4 €/m
Valik voodipesu laadahindadega!

• Soodsad päevapraed

• Sünnipäevalauad

• Peielauad

Mahutab kuni 30 inimest

Rendivaba

E-R 9-16

Laada 8A, Rakvere

Tel 502 3789

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E-R

L

9-17

9-12

TALLINNA 15, RAKVERE
(Parkla maja taga)

E-R 10-17, L 10-14

VAATA KA
WWW.LINNAKING.EE

SAAPAD
alates 16€


	kul1309001
	kul1309002
	kul1309003
	kul1309004
	kul1309005
	kul1309006
	kul1309007
	kul1309008
	kul1309009
	kul1309010
	kul1309011
	kul1309012
	kul1309013
	kul1309014
	kul1309015
	kul1309016

