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Lääne-Viru Omavalit-
suste Liit koos Rakvere 
kristlike kogudustega 
korraldasid taas vastu-
võtu austamaks tänavu 
kuldpulma või sellele 
viie aastase sammuga 
järgnevat pulma-aasta-
päeva tähistavaid paare.

Liisi Kanna

Kaheksandat korda toimunud 
austamisüritusele oli kutsu-
tud 35 paari, kellest varasema 
üleskutse peale teada anti. 
Osalemas oli nii 50., 55. kui 
60., aga ka kaks 65. abieluaas-
tat tähistavat paari.

„Juba ainuüksi need numb-
rid on imestusväärsed,“ lau-
sus Rakvere Karmeli kogudu-
se pastor Gunnar Kotiesen, 
toonitades ühtlasi, kuivõrd 
eriline on veel see, mis jääb 

numbri taha. „Te olete hooli-
mata elus ette tulevatest het-
kedest, otsustanud teineteist 
armastada ja olla teineteisele 
ustavad,“ sõnas Kotiesen ning 
näitlikustas, et mitte kõik 
päevad ei ole nii päikeselised 
kui möödunud suvi.

Viru praostkonna praost, 
Rakvere Kolmainu koguduse 
õpetaja Tauno Toompuu 
arutles abielu kui ühe vahen-
di üle, mille abil liikuda selle 
poole, mis on tõeliselt tähtis. 
Ta tõi paralleeli Piiblist, Aa-
dama ja Eeva paradiisist välja 
heitmise loost, kus lisaks kee-
latud viljale kasvasid paradii-
siaias ka lubatud elupuu vil-
jad, millest inimene ilma jäi.

„Vahel me teema nalja abi-
elu teemadel, aasime ämmade 
teemal, aga tihtipeale on see 
selline huumor, mille taustal 
on ikka teadmine, et kui see 
minult ükskord ära võetakse, 
siis ma tõesti jään millestki il-

Seoses paavst Franciscuse vi-
siidiga Eestisse 25. septembril 
kontrollib politsei piiriäärse-
tel aladel tavapärasest tiheda-
malt inimesi, sõidukeid ja 
nende dokumente. Lisaks 
kaasnevad külastusega liik-
luspiirangud Tallinnas.

PPA politseikolonelleitnant 
Ivo Utsar selgitas, et täiendav 
kontroll Eesti piiri vahetuslä-
heduses on üks paljudest 
meetmetest, millega tagatak-
se visiidi turvalisus. „Pööra-
me tähelepanu sellele, et rei-
sijate valduses ei oleks ohtlik-
ke ega keelatud esemeid. Sa-
muti takistame nende ini-
meste liikumise, kelle reisi 
eesmärk on kahtlane või kes 
võivad kujutada ohtu teistele 
inimesele, ka avalikule korra-
le,“ selgitas Utsar.

Ta soovitas inimestele, kes 
liiguvad 24.–25. septembril 
Eesti piiriäärsetel aladel, kaa-
sas kanda kehtivat isikut 
tõendavat dokumenti. Moo-
torsõidukijuhtidelt oodatakse 
ka vastava sõiduki dokumen-
tide olemasolu. Kui vajami-
nevaid dokumente käepärast 
ei ole, tuleb arvestada suure-
ma ajakuluga, kuni politsei 
tuvastab dokumendita isiku 
ning kontrollib tema tausta.

Harilikust enam kontrolli-
takse ka Tallinna sadama ja 
lennujaama kaudu Eestisse 
saabujaid. „Meenutuseks, et 
politseinikud võivad pistelist 
reisidokumentide kontrolli 

MUST KROONIKA
VARGUS

18. septembril teatati, et 
Aseri alevikus varastati 
Metsa tänaval asuvast kor-
terist kuldehteid ja raha-
kott dokumentide ning su-
larahaga. Kahju kokku on 
2500 eurot.

KEHALINE 
VÄÄRKOHTLEMINE

17. septembril teatati, et 
Rakvere linnas Kungla tä-
naval asuvas korteris tun-
gis 50aastasele naisele kal-
lale tema abikaasa. Politsei 
pidas 57aastase mehe kuri-
teos kahtlustatavana kinni.

PÕLENGUD
19. septembril kell 16.08 

said päästjad väljakutse 
Rakvere valda Lasila külla 
Mäe tänavale, kus korter-
majas põles korstnalõõr. 
Selgus, et lõõrid olid tahma 
täis ning seal põles paber. 
Põleng kustutati enne 
päästjate saabumist, pääst-
jad kontrollisid üle olukor-
ra ja tegid selgitustööd. 

18. septembril kell 13.55 
teatati, et Tapa vallas Assa-
malla külas läks töö käigus 
põlema hakkur. Sündmus-
kohal selgus, et põles pui-
duhakkur ja oksahunnik. 
Tulekahju kustutati kell 
15.34, keegi kannatada ei 
saanud. Kell 16.42 said 
päästjad uue väljakutse sa-
male sündmusele. Selgus, 
et põlesid puiduhakkuri 
raami vahel olevad puuok-
sad. Päästjad kustutasid 
põlengu kell 18.08.

Auväärseid paare tänati eeskuju eest

Paavsti visiidiks tõhustatakse kontrolli

teha ka Euroopa Liidu liik-
mesriikidest saabujate osas. 
Seega on tarvilik, et igaühel 
oleks kindlasti käepärast keh-
tiv reisidokument, milleks on 
pass või ID-kaart,“ lausus Ut-
sar.

Paavsti visiit toob 25. sep-
tembril kaasa ka lühiajalised 
liikluspiirangud Tallinna 
kesklinnas ja Kadriorus. Põh-
ja prefektuuri korrakaitse- 
ametniku Sander Kullamaa 
sõnul peavad kõik, kes liigu-
vad autoga, olema tähelepa-
nelikud ning jälgima ajutisi 
liiklusmärke.

„Kui paavst Franciscuse ko-
lonn sõidab ühest kohast tei-
se, siis peaks arvestama 10–15 
minutiliste liiklusseisakutega, 
mis võivad tekitada ummi-
kuid. Sestap tasub teisipäeval 
õigeaegselt sihtpunkti jõud-
miseks varem startida,“ ütles 

Kullamaa.
„Ühtegi tänavat täielikult ei 

sulgeta, küll aga on üksikutes 
kohtades piiratud parkimine 
ja peatumine. Ristmikel on 
politseinikud, kes aitavad 
tekkinud liiklusummikuid 
harutada,“ lisas korrakaitse- 
ametnik.

„Kui on plaanis minna 
paavsti tervitama, siis soovi-
tan minna hommikul kella 
10ks Tartu maantee äärde. 
Paavsti kolonni näeb kella 
12.45 paiku Musumäelt ja 
Tammsaare pargist. Pärast 
Püha Missat liigub paavst ja 
tema saatjaskond tagasi Tal-
linna lennujaama ja siis on sa-
muti huvilistel võimalik talle 
lehvitama tulla,“ lausus Kulla-
maa.

Kuulutaja

Tavapärasest tihedamini kontrollitakse piiriäärsetel aladel liikujaid, aga 
ka Tallinna sadama ja lennujaama kaudu Eestisse saabujaid.

Foto: Politsei- ja Piirivalveamet

ma,“ sõnas Toompuu.
Praost nentis, et just austa-

misüritusel osalenud paarid 
on heaks tunnistuseks, et see 
ühine teekond on väärtus, 
mida tasub hoida ja mille ni-

mel pingutada. „Aitäh teile 
selle eeskuju eest, selle innus-
tuse eest!“ tänas õpetaja.

VIROLi poolsed tänusõnad 
ütles liidu juht Einar Vall-
baum, kes tänuürituse tradit-

siooni algatamisel veel maa-
vanema ametit pidas – varem 
oli koguduste koostööpartne-
riteks just maavalitsus. Vall-
baum tundis heameelt, et 
väärikate paaride austamisest 

on saanud traditsioon ning et 
saalis nii palju rahvast viibis.

Liidu juht nentis, et elus on 
hetki, mil polegi tarvis mida-
gi öelda. „On palju sõnu, ilu-
said, häid ja kullakarvalisi. 
Vahel on aga elus nõnda, et 
ilma sõnadeta saab nii mõnigi 
asi palju selgemaks,“ lausus 
Vallbaum, lisades, et ka sel 
pidupäeval pole liigseid sõnu 
vaja. „Hoidke üksteist!“ kut-
sus ta üles, rõhutades samuti 
eeskuju olulisust – eeskuju, 
kes õpetaks olemasolevat 
hoidma.

Väärikatele kaasadele anti 
lisaks VIROLi tunnustuskir-
jale üle abielutunnistuse koo-
pia ning meenena seinakell, 
sümboliseerimaks koos oldud 
pikka aega. Abielupaare olid 
lisaks õnnitlemas ka kodu- 
omavalitsuste esindajad ning 
paljudel jälgisid tseremooniat 
ka lähedased.

Austamisüritusele Rakvere Kolmainu kirkusse oli kutsutud 35 abielupaari.
Fotod: erakogu
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Möödunud nädalal Nar-
va Grossi Toidukaupade 
kaupluse avamisele ko-
gunenud rahvahulk ja 
esimese nädala müügi-
numbrid näitasid, et ko-
halikud inimesed võtsid 
jaeketi hästi vastu.

Liisi Kanna

Eelmisel neljapäeval avas uk-
sed AS OG Elektrale kuuluva 
kaubandusketi Grossi Toidu-
kaubad kauplus Narvas aad-
ressil Pähklimäe 2a. Ettevõtte 
omanik Oleg Gross rääkis, et 
tegu oli nõukogudeaegse 
hoonega, mis oli väga kehvas 
seisus.

„Ehitustööd võtsid palju ae-
ga. Narvas on ka dokumen-
tatsioon väga keeruliseks ae-
tud, seal on väga tugev büro-
kraatia,“ tunnistas ettevõtja, 
lisade, et investorite sinna 
kutsumisel on see kindlasti 
praegu Narvas üheks kitsas-
kohaks.

Narva kauplus 
esiviisikus
Kaupluse avamisel oli väga 
suur melu ja rahvast kogunes 
äärmiselt palju. Oleg Gross 

märkis, et ilmselt tulenes nii-
võrd suur huvi osaliselt sel-
lest, et see oli just ettevõtte 
esimene kauplus linnas. „Juba 
ammu on jutud käinud, et me 
Narva laieneme – ootus oli 
rahval väga suur,“ tõdes ette-
võtja.

Sama võis kuulda ka rahva 
hulgas. „Ootasin uut kauplust 
tõesti väga. Olen Tallinnas 
elavatelt tuttavatelt kuulnud, 
et Grossi poest saab selliseid 
kaupu, mida mujal üldse ei 
ole. Eks hakkan nüüd nende 
omatoodangut tasapisi proo-
vima,“ oli avamist uudistama 
tulnud Saamuel põnevil.

Narva elanik Ljudmilla rää-
kis aga, et soovis väga näha, 
milline on uue kaupluse liha-
valik. „Täna müüakse sealiha 
küll väga hea hinnaga. Usun, 
et minust saab sage klient, 
hakkan kindlasti pakkumistel 
silma peal hoidma,“ kinnitas 
proua.

Ostjaskonnast rääkides tõi 
jaeketi omanik välja, et Nar-
vas, nagu ka mõnes kohas va-
rasemalt, võibki näha rahvu-
sega seotud eripära. „Vene 
perenaine ostab keskmiselt 
palju rohkem poolfabrikaate 
ja toorest liha, kui eesti pere-
naine. Neil on suur soov ko-
dus valmistada – seda näita-

Narvas müüdi ühe päevaga raieliha rohkem kui ülejäänud 60 poes kokku.

Ostjad kiitsid laia kaubavalikut.

 Narva kauplus on kolme kassaga, kollektiivis on praegu 22 töötajat.

Fotod: Üllar Lehesoo

„Uskumatu, kui palju oli rahvast – avamispäeval 
tehtud pildid räägivad iseenda eest,“ lausus Oleg Gross.

Grossi Toidukaubad jõudis Narva

vad arvud,“ selgitas Gross.
„Näitena võib tuua, et me 

müüsime Narvas ühe päevaga 
raieliha rohkem kui ülejää-
nud 60 poes kokku. Omatoo-
dangu keskmine müügiprot-
sent on kolm korda kõrgem 
kui meie teistes kauplustes,“ 
loetles ettevõtja huvitavaid 

fakte.
Ühtlasi näitavad müügi-

numbrid, kui hästi uus kaup-
lus vastu on võetud – esimese 
nädala jooksul seal käive ei 
vähenenud. Gross rääkis, et 
tavaliselt on väga suur käive 
esimesel kuni kolmandal päe-
val ja siis hakkab raugema – 
üheski poes varem ei ole see 
nii kaua nii kõrgel püsinud. 
„Narva kaupluse käive on 
praegu meil top viies, 63 
kauplusest esimese viie seas. 
Väga hästi müüb,“ rõõmustas 
omanik.

Laienemine 
Narvas jätkub
Oleg Gross rääkis, et see oli 
esimene viiest kauplusest, 
mida Narva plaanitakse. 
„Narva on meil ammu olnud 
vaateväljas, aga läbi aastate 
on meile pakutud selliseid 
kinnistuid, mille soetamisel 
me ei oleks edu näinud,“ sõ-
nas ettevõtja, lisades, et nüüd 
viimaste aastatega on soeta-
tud neli kinnistut, viienda 
suhtes käivad läbirääkimised. 
„Kõik need kinnistud on väga 
heade asukohtadega, suurte 
elamurajoonide sees,“ jätkas 
ta.

Lisaks äsjaavatud kaupluse-
le on OG Elektra omandis 
kinnistud Pähklimäe 6a, kus 
praegu tegutseb Maxima, 

ning Megamarket aadressil 
Rakvere 71, kus praegu on 
sees Rimi. Mõlema puhul oo-
datakse rendilepingu lõppe-
mist, et siis juba neis hoone-
tes Grossi Toidukaupade 
kauplused avada. Lisaks kuu-
lub ettevõttele kinnistu, kus 
asub Narva Centrum.

„Ülejäänud neli kauplust 
Narvas peaksid saama avatud 
2020. aasta lõpuks,“ tõi Gross 
välja ka plaanitava tärmini. 
„Näeme seal ettevõtte käibe 
hüppelist kasvu ja sellega seo-
ses õigustab end igati ka kesk-

lao ehitus, mis praegu käimas 
on. Keskladu koos jahelaoga 
tuleb ligemale 1,5 hektarit 
suur. Selliste investeeringute 
tasuvuseks oli uue turu võt-
mine paratamatus,“ selgitas 
Gross.

Lisaks tõstis omanik just 
Narva suunal laienemise ühe 
põhjusena esile logistilise ee-
lise. „Meie keskladu asub 100 
kilomeetrit Narvale lähemal, 
kui kõigi teiste suurte kettide 
omad, mis paiknevad Tallin-
nas,“ märkis Gross.
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PAKUN TÖÖD

TÖÖ/KOOLITUS

28. septembril kell 12 alustab 
Hõbeakadeemia Jüri Aarma 
esimese loenguga „Naised on 
targemad kui mehed... ja teisi 
elutarkusi“.

Tallinna Ülikooli Rakvere 
Kolledž käivitas 2015. aasta 
novembris uue loengusarja 
nimega „Hõbeakadeemia“, 
mis on suunatud Rakvere ja 
Lääne-Virumaa eakatele. 
Loengusari tutvustab akadee-
milise taustaga põnevaid per-
soone ning lektoreid, kes rää-
givad huvitavatel ja päevako-
hastel, aga ka praktilistel tee-
madel.

Hõbeakadeemia kui vääri-
kate ülikool on ellu kutsutud 
lähtudes elukestva õppe põhi-
mõtetest, et paindlikult rea-
geerida ühiskonna muutuste-
le ja vajadustele ning pakkuda 
jätkuvat õppimiskogemust 
erinevatele sihtrühmadele.

Maailmas on üsna ammu 
juba levinud taolised eakatele 
õppimisvõimalusi pakkuvad 
üritused. Eestis on kõige pi-
kemat aega tegutsenud nime-
tusega Kolmanda Nooruse 
Ülikool, mis asutati 1993. 
aastal ning töötab Tallinna 
Tehnikaülikooli katuse all.

Rakvere kolledži Hõbeaka-
deemia on noorim omataolis-
te hulgas. Eakate ülikool ei 
ole õppimisvorm, pigem võib 
seda pidada aktiivse eluhoia-
ku toeks.

Loodus on andnud inime-
sele võime hoida oma vaim 
korras ning isegi arendada se-
da senisaavutatud tasemest 
kõrgemale. Inimese aju on 
arenemisvõimeline kuni sur-
mani ja just õppimine ning 
uute teadmiste omandamine 
on üks peamisi viise rakenda-
da looduse poolt antud aju-
rakkude taastootmise võimet 
vanemas eas.

Kindlasti on kõigile teada 
ütlus, et noorus on õppimise 
aeg, vana koera enam ei õpe-

ta. See ei pruugi nii olla, vii-
maste kümnendite aju-uurin-
gud on näidanud, et inimese 
aju taastoodab ajurakke, kui 
inimene kogeb midagi aren-
davat või tegeleb õppimisega 
ja seda kuni surmani ning aju 
emotsioone juhtiv süsteem 
muutub vanusega järjest küp-
semaks ja tasakaalustatumaks.

Hõbeakadeemia loengutel 
osalemiseks ei pea kuulaja 
olema kõrgharidusega, oluli-
ne on aktiivne huvi ümbrit-
seva ja teadmiste vastu.

Hõbeakadeemial on kuju-
nenud ka oma kindel kuula-
jaskond. Kolme aasta jooksul 
on kõigis 25 loengus osale-
nud koguni 15 kuulajat ja 1 
või 2 korda puudunuid on ol-
nud veel kaks korda rohkem-
gi. Alati on ka uusi kuulajaid 
vastavalt teemale või esineja-
le.

Kuigi üle 80 protsendi osa-
lejatest on naised, siis loengu-
tes küsijatest on pooled me-
hed. See annab tunnistust, et 
loengusari on kuulajate poolt 
hästi vastu võetud, saame 
osalejatelt palju rõõmustavat 
tagasisidet ning häid soovitu-
si tuleviku tarbeks.

Hõbeakadeemia on pälvi-
nud ka mitmeid tiitleid. 2016. 
aastal pärjati Tallinnas Salme 
Kultuurikeskuses 60+ festiva-
lil konkursi „Aastad täis sära 
ja väärikust” silmapaistva-
maid kandidaate ja TLÜ Rak-
vere kolledži Hõbeakadeemia 
võitis laureaaditiitli kategoo-
rias „Teadmised, elukestev 
õpe“.

2017. aastal toimunud Lää-
ne-Virumaa Täiskasvanud 
õppija nädala tunnustamis- 
üritusel pälvis „Aasta õpiteo“ 
kategoorias tiitli TLÜ Rakve-
re kolledži Hõbeakadeemia.

Septembrikuu Hõbeaka-
deemia lektor Jüri Aarma on 
kindlasti paljudele tuntud. Ta 
on näitleja, laulja, saatejuht ja 

ajakirjanik. Kuni 1995. aasta-
ni oli Aarma Noorsooteatri 
näitleja. Aastatel 1992–1996 
töötas ta Kuku raadio koos-
seisulise toimetajana, seejärel 
ühe kaasautorina. Aastatel 
1995–2002 oli Aarma ajakirja 
Teater. Muusika. Kino pea-
toimetaja, praegu töötab 
Maalehes kultuuritoimetaja-
na.

Samuti tegutseb Aarma va-
bakutselise näitleja ja lauljana. 
Alates hooajast 2010/2011 ju-
hib ta koos Gerli Padariga 
saadet „Lauluga maale“ ning 
on mitmeid aastaid kaasa löö-
nud populaarses saates Mne-
moturniir. Tänavu alustas 
Aarma uue saatesarjaga „Häs-
ti, Eesti!“

Tänavu veebruaris ajalehe-
le Pealinn antud intervjuus 
on Jüri Aarma oma ametite 
kohta öelnud järgmist: „Ma 
pean pensionipõlve. Ma jätan 
ainult mulje kõvast tööme-
hest, see on üks suur luft. 
Teen mitut asja natukene, nii, 
et mul ei hakka kunagi igav. 
Ma ei lahterdaks ennast ka, et 
kas nüüd laulja või näitleja. 
Aga samas ma ei taha midagi 
unarusse jätta, kui töid kogu-
neb liiga palju.“

Millest täpsemalt Jüri Aar-
ma aga Hõbeakadeemia loen-
gu tähelepanu püüdva peal-
kirja all räägib, tuleb ise kuu-
lama tulla.

Loengud toimuvad kord 
kuus kolledži ajaloolises õp-
pehoones Rakveres aadressil 
Pikk tn 40. Traditsiooniliselt 
on need reedeti ja kestavad 
poolteist tundi. Kuulama on 
oodatud kõik ning ega veidi 
nooremaidki tagasi saadeta. 
Hooaja lõpus saavad loen-
gusarja kuulajad ka tunnistu-
se.

TLÜ Rakvere kolledž

Hõbeakadeemia 
alustab neljandat 
õppeaastat

Huvilised möödunud hooaja Hõbeakadeemia loengul.
Foto: Hõbeakadeemia

PAKUME TÖÖD 

HAKKEVEOKI 

JUHTIDELE!

Info telefonil 

506 7437

Rakvere Motopood 
pakub tööd müüja-

remondimehele, sobib 
ka pensionär.

Huvilistel helistada 
tel 5648 6638

• Pakume tööd ehituse objektidel 
asjalikule inimesele - ehituse 
objektijuhile Lääne-Virumaal, 
kes aitaks organiseerida objekti 
ehitustegevust. Lisaks objekti 
ehitusmaterjalidega varustamine 
fi rma kaubikuga. Lisainfo tel 507 
1700

• Vajan metsatöölist. Tel 5673 
5648

• Art Cafe pakub tööd kohviku 
teenindajale. Helista 32 32060 või 
kirjuta info@artcafe.ee

• Ararat Grill otsib oma mees-
konda ettekandjat ning kokka. 
Varasem töökogemus pole oluline, 
väljaõppe võimalus kohapeal ja 
palk kokkuleppel. Täpsem info tel 
5331 0487

• Võhu Juustuvabrik otsib oma 
meeskonda juustu suitsutajat. 
Töö on lihtne ja kergesti õpitav. 
Täpsem info tel 5349 9515

• Pakume tööd perele Pandi-
vere SF-s, (farmioperaatorid). 
Töötasu 650-1000 € kuus, ole-
nevalt töö tulemuslikkusest. 
Elamiseks  2toaline, möbleeri-
tud, kõigi mugavustega ameti-
korter Väike-Maarjas. Töösõi-
tudeks ametiauto, töötelefon. 
Palun CV saata: aare@rotaks.
ee. Tel 505 0425

• AS Rakvere Metsamajand otsib 
tootmistöölisi. Väljaõpe koha-
peal. Rohkem infot tel 5687 0877

• ER Frees OÜ võtab tööle koge-
mustega tisleri. Tel 502 1919

• Otsime Rakverre ja Kundasse 
tublisid puhastusteenindajaid 
hommikul ja õhtul, osalise tööa-
jaga. Helistada tel 5610 3887

• Seoses töömahu suurenemisega 
pakub Makrum OÜ pikaajalist 
tööd KOGEMUSTEGA  üldehi-
tajatele Helsinkis, nõutav soome 
keel. Korralik palk korralikule 
mehele, palgamaksmine kaks 
korda kuus, tasu tunnitööna ca 
12-15 € /h. Sooviavaldus/lisainfo 
palun saata: makrumoy@gmail.
com. Tel 5622 9106

• Firma otsib CE-kategooria auto-
juhti, sõidud toimuvad Eesti-sise-
selt. Tel 512 7883

• OÜ Villa Takso vajab taksojuhti, 
soovitavalt töökogemusega. Tel 
5349 8764

• OÜ Rakvere Takso võtab tööle 
taksojuhi. Tel 515 4639

• Vanaduspensionär Rakverest 
pakub tööd väikese töökoormu-
sega koduabilisele, soovitav üksik 
naine. Tel 5569 0085 
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OÜ Trovador otsib oma 

meeskonda karjakut.

 

Omalt poolt pakume 

tööd graafi ku alusel, 

meeldivat töökesk-

konda ja toitlustus-

võimalust.

Vajalik hea füüsiline 

vastupidavus ja 

kohusetundlikkus.

Lisainfo 

tel 5199 6845, Piret

Ehitustööd HELSINKI 
piirkonnas. Sisetööd - 
vaheseinad/vahelaed, 

põranda tasandus/lihvimine, 
akende/uste paigaldus, 

puusepatööd jne. 
PLAATIJALE pakkuda 

tunni- ja tükitööd. 
Töö pikaajaline ja palk 

iga 2 nädala tagant.
Tööturvalisuskaart 

kohustuslik, soome keel 
tuleb kasuks. Elamisega 

aitame.
Täpsem info: +3725676 2345 

või otsintood@fi nrak.ee

Remm Puit OÜ
Pakub  Vinnis tööd

tootmistöölistele. 
Info tel 5083841 

remmpuit@gmail.com

• Kutsume Teid hispaania keele 
kursustele neljapäeva õhtuti 
Rakvere Kultuurikeskuses. Info 
ja registreerimine a.s.wesman@
gmail.com

• Inglise keele vestluse kiirkur-
sus 20 tundi algajatele ja taas alus-
tajatele Tsentrumis Koidula 1 ala-
tes N 27.09 ja 4.10 kella 18-19.30. 
Hind 60 €, sisaldab õppematerjale. 
Registreerimine tel 5566 1419

Lugeja küsib: Soovin mää-
rata oma ettevõttesse es-
maabiandjaid. Ettevõte on 
jaotatud struktuuriüksus-
teks, kus töö toimub oma-
korda vahetustega. Kas 
pean esmaabiandja määra-
ma igasse struktuuriüksu-
sesse või vahetusse?

Vastab Kerttu Sepp, 
Tööinspektsiooni tööter-
vishoiuinspektor.

Töötervishoiu ja töö- 
ohutuse seadus näeb ette, 
et tööandja peab määrama 
ettevõttes esmaabi andmi-
seks töötajad, arvestades 
ettevõtte suurust ja jagune-
mist struktuuriüksusteks. 
Samuti tuleb tööandjal 
kanda nende väljaõppe ku-
lud. Ettevõtte mitme terri-
toriaalselt eraldatud struk-
tuuriüksuse või vahetuste-
ga töö korral peab igas 
struktuuriüksuses või va-
hetuses olema kohal vähe-
malt üks esmaabiväljaõppe 
läbinud töötaja.

Esmaabiandja määrami-
sel tuleb liikuda pigem ül-
diselt üksikule (ettevõttes 
struktuuriüksusele ja sealt 
vahetusele). Kui on mitu 
struktuuriüksust, milles 
töötamine on korraldatud 
mitmes vahetuses, peab 
olema tagatud igas vahetu-
ses esmaabiandja.
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Uuel hooajal jätkab ETV 
ekraanil terav debatisaa-
de „Suud puhtaks“, mille 
saatejuht Urmas Vaino 
leiab, et kuulamine on 
sama tähtis kui rääkimi-
ne.

Tõnu Lilleorg

Tänaseks on saade eetris ol-
nud ligi kuuskümmend korda 
ja uueks eetriajaks on teisi-
päeva õhtu. Seni arutletud 
teemade hulka kuuluvad näi-
teks ühistransport, vaktsinee-
rimine, liikluskultuur, loo-
dusvarad, koolielu, Rail Bal-
tic, korruptsioon, vaimne ter-
vis, Eesti kaitsevõime ja palju 
muud.

Urmas, miks on vaja suud 
puhtaks rääkida?

Me elame kultuuriruumis, 
kus on tohutult kasvanud ar-
vajate hulk. Inimestele meel-
dib mõelda, oma arvamusi ja-
gada ja need arvamused on 
õhus meie ümber. Aga arva-
mise ja rääkimise kõrval on 
kuulamist kindlasti oluliselt 
vähem ja see on see, mida saa-
de püüab teha.

„Suud puhtaks“ toob teatud 
teemadel rääkivad inimesed 
kokku ja peamine pole mitte, 
et üks või teine saaks rääki- 
da – muidugi, see on tähtis 
saate enda seisukohalt –, aga 
selle saate sees on oluline, et 
need samad arvajad kuulavad 
teiste arvamusi. Ja see muu-
dab neid kuidagi, sihib teise 
suunda ja annab uusi ideid.

Arvan, et ühiskonnas, kus 
arvamusi, meediat ja sotsiaal-
meediat on väga palju, on vä-
ga hea, kui leidub kokkusaa-
mispunkte, kus tekib uusi 
arusaamu. Kui uut vaadet ei 
teki ka iga kord, siis juba 
ärakuulamise moment muu-
dab inimesi. Saates tullakse 
välja teistsuguste mõtete, aru-
saamiste ja teadmistega – sel-
lepärast ongi seda saadet vaja.

Te olete ise näinud, kuidas 
stuudios tekib osaliste va-
hel parem üksteisemõist-
mine?

Jaa, sest kui ma vahetan 
mõtteid vestluspartneriga, 
saavad minu mõtted teisiti 
valgustatud, võrreldes sellega, 
kui need on ainult minu peas. 
Julgelt poolte saadete puhul 
juhtub, et inimesed jäävad pä-
rast saadet veel omavahel läbi 
rääkima. Väga sageli oleme 
pidanud ütlema, et sõbrad, 
me hakkame nüüd stuudio-
kujundust maha võtma ja pa-
neme telemaja kinni. Sageli 
kuulen saatekülaliste käest, et 
sellisel moel ja sellises selts-
konnas said nad kokku esi-
mest korda.

Kas telesaate situatsioon 
mõjutab kuidagi saatekü-

Lääne-Viru Pensionäride Liit
Registreerime 5. oktoobril toimuvale Eakate festivalile. 
Sõidu ja eriprogrammi hind 10 eurot. Väljasõit Tsentrumi 
tagant kell 8.
Alates 4. oktoobrist neljapäeviti kell 10 alustab Spordikes-
kuses tervisevõimlejate rühm Maie Tamme juhendamisel.
Büroo avatud teisipäeviti 10-14, Veski 4

Lääne-Virumaa Spordiveteranide Koondis
Lääne-Virumaa Spordiveteranide Koondis korraldab Tarva 
sügiskõnni 23. septembril Rakvere Staadionil algusega kell 
12. Osalustasu 2 eurot, õpilased ja pensionärid 1 euro, lap-
sed kuni 7 aastat tasuta. Raja pikkus 8,3 km. Info tel 5358 
5989

Gustavi Maja
21. september Irje Karjuse loeng-töötuba „Ravimtaimsed 
energiajoogid ja toonikumid“
27. september loeng „Naiste kuutsüklist koos pehme jooga 
ja helirännakuga“
29. september Hiina tervisekultuuri päev
2. oktoober Mai Agate Väljataga loeng „Loomine uues 
energias“
4. oktoober Katrin Aedma loeng „India rahvaravi“
Vajalik eelnev registreerumine tel 553 5871, www.gustavi-
maja.eu

Lääne-Viru Reumaühing
Reumaühing külastab 25. septembril kell 13 Linnakodani-
ku muuseumi, Pikk 50 Rakveres ja peale muuseumi külas-
tust toimub „Jututuba“ Spordikeskuse kohvikus.

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta
22. september populaarsemad tantsulood toob teieni DJ 
Magnus Volar
29. september sumedasse sügisöösse lisab tuure DJ Ailan 
Kytt

Rakvere kultuurisündmused
17.–22. september liiklusnädal Lääne-Virumaa Keskraama-
tukogus
21. september kell 18 Jaapani filmiõhtu „A Tale of samurai 
cooking –  a true love story“ Rakvere Linnavalitsuse valges 
saalis, film on inglisekeelsete subtiitritega
22. september kell 12–17 rahvustoitude festival „Kamalam-
mas“ Rakvere Keskväljakul, peaesineja Eesti-Ukraina folk-
rokk ansambel Svjata Vatra
25. september–20. oktoober Riina Rillo maalinäitus „Näh-
tav ja nähtamatu“ Rakvere Galeriis, näituse avamine 25. 
septembril kell 17
27. september kell 17 EV100 kontsert: Naised Köögis, Rak-
vere Linnavalitsuse valges saalis. Lisakontsert!
27. september kell 19 EV100 kontsert: Naised Köögis, Rak-
vere Linnavalitsuse valges saalis. Välja müüdud!
30. september kell 17 Karakteri etendus „Mida talle öelda 
ehk Tigu“ Rakvere Rahvamajas

Vaegkuuljate Ühing
Vaegkuuljate Ühingu teabepäev toimub 24. septembril kell 
13 Päevakeskuse majas, II korruse saalis aadressil Vilde 2A, 
Rakvere. Teema „Kirjutustõlketeenuse tutvustus “. Ootame 
kõiki asjast huvitatuid! Info tel 5330 4937

Rakvere Teater
21.09 kl 19.00 Astuge edasi! Rakvere Teatri suur maja (lav. 
Erki Aule)
22.09 kl 12.00 Päästame ema Rakvere Teatri väike maja (lav. 
Karl Koppelmaa)
22.09 kl 16.00 Hullemast hullem Rakvere Teatri suur maja 
(lav. Elina Purde)
25.09 kl 12.00 Põrsas Desmond ja sookolli lõks Rakvere Te-
atri suur maja (lav. Marko Mäesaar)
27.09 kl 19.00 Gravitatsioon Rakvere Teatri väike maja (lav. 
Raivo Trass)

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
Hea une öökonverents toimub 6. oktoobril kell 20 Villa 
Theresas, Rakveres. Räägime uneprobleemidest, unetehni-
kast, tekkidest-patjadest. „Unetutele“ tantsuteraapia ans. See 
Mees  saatel. Kohtade arv piiratud. Üritusele registreerimist 
kinnitab ülekanne (15 eurot) Lääne-Virumaa Puuetega 
Inimeste Koda, a/a EE661010502002891006, selgitusse 
„Hea une öökonverents“ ja inimese nimi. Info tel 53429043 

„Suud puhtaks“ toob asjaosalised 
keskpõrandale kokku

Urmas Vaino huvitub oma saates erinevatest arvamustest.
Foto: Kairit Leibold

lalisi?
Füüsiline ruum meie üm-

ber mõjutab alati vestlust. 
Seepärast paneme näiteks 
sünnipäevaks ilusasti riidesse, 
sest sündmus on pidulik, ehk-
ki külalised on samad inime-
sed, kellega suhtleme ka argi-
päeviti, mil võime kanda to-
takaid dressipükse ja aukus 
T-särki. Ma arvan, et saate 
puhul on samamoodi, sest 
inimesed tulevad sinna osale-
ma kui erilisele sündmusele.

Saade võib-olla võtab natu-
ke maha teravamaid emot-
sioone ja seda ehk ongi vaja, 
et esil poleks mingi seisukoha 
kõige teravam serv. Nii saab 
paremini tekkida kokkuleppi-
mise ja teisega koosolemise 
vaim. Kui kaks erineva arva-
muse omajat istuvad füüsili-
selt kõrvuti, on nende keha-
keelest näha, kuidas nad hak-
kavad vestluse teemat ja vest-
luspartnerit tajuma pisut 
teistmoodi.

Kas mõni teema on selline, 
kus tundub, et inimesed 
jäävadki oma vastandlike-
le positsioonidele? Näiteks 
vaktsineerimise puhul?

Jah, ja võib-olla see piir 
jookseb seal, kus omavahel 
lähevad kokku usk ja teadmi-
sed. Seal ei ole palju platvor-
mi, mille pinnalt rääkida. Kui 
ma usun millessegi ja tajun 
maailma selle usu kaudu ning 
selle taga teadmisi pole, siis 
on sel, kes teema kohta mida-
gi teab, raske argumenteeri-
da. Uskujaga on raske vaielda.

Mulle näib, et kogu aeg lä-
heb keerulisemaks mõista, 
kas üks või teine seisukoht 
minu sees tuleneb teadmistest 
või usust. Seetõttu arvan, et 
vastandlike seisukohtadega 
saated, ka seesama vaktsiini-
saade, on kõigi kohalolijate 
jaoks eriti tulemuslikud. 
Need, kes teavad midagi, saa-
vad aru, mida inimesed mõt-
levad, millesse nad usuvad ja 
millesse mitte. Ja vastupidi, 
kui inimene näeb, et vastas-
poole seisukoha taga on min-
gid teadmised, elukogemus ja 

oskused, siis tekib teienetei-
semõistmise uus sild.

Raskem on käsitleda neid 
teemasid, kus inimesi mõju-
tab kindel maailmavaade. 
Näiteks selles osas, mil määral 
ühiskond peab oma liikmete 
eest vastutama, kas inimene 
on oma otsustes vaba või 
peaks pidama silmas ühist hu-
vi. Sellistel juhtudel on kok-
kupuutepunkti leida väga 
keeruline, sest kuidas sa pa-
ned omavahel läbi saama osa-
pooled, kus ühed usuvad, et 
päev on õigem kui öö, ja tei-
sed vastupidi.

Tänane maailm on killus-
tunud, kuid ometi tahavad 
inimesed omavahelist 
kontakti tajuda ja see toi-
mib ka telesaate vahendu-
sel.

Olen nõus. Ma olen väga 
tänulik kõigile inimestele, kes 
on „Suud puhtaks“ jälginud, 
sest oma sisult on see nõudlik 
saade. Loomulikult lähevad 
teemad ühtedele rohkem ja 
teistele vähem korda, aga juba 
sellises vormis tähele panna, 
järjel püsida, kohal olla, luge-
da teiste televaatajate kom-
mentaare ja neist aru saada – 
see nõuab televaatajalt väga 
palju. Näiteks intervjuu on 
vormilt lihtsamini jälgitav ja 
teinekord vestlus kahe inime-
se vahel lausa paugub ja särt-
sub. Olen igale televaatajale 
väga tänulik, eriti siis, kui 
saan pärast saadet tagasisidet.

Kas olete selle saate tege-
mise käigus midagi õppi-
nud?

Olen õppinud kõige roh-
kem kuulamist ja ka seda, 
kuidas mitte reageerida ühele 
või teisele seisukohale liiga 
emotsionaalselt ja kiiresti. 
Saate ettevalmistamisel on   
olnud mitmel juhul olukord, 
kus ma kuulan telefonis ühe 
inimese ära, kõne on kestnud 
ligi pool tundi ja kui ma kõne 
lõppedes vaatan oma märk-
med üle, tundub mulle, et 
saan asjast aru. Siis võtan 
järgmise kõne, räägin teise 

inimesega tunni ja mõistan, et 
see, mis ma enne aru sain, ei 
pea üldse paika.

Kui esimesel hooajal tekitas 
selline olukord minus eba-
kindlust, siis nüüd ma saan 
aru, et maailm selline ongi. 
Toas võib olla kaks täiesti 
vastandliku arusaamisega ini-
mest ja neil mõlemal on kok-
kuvõttes õigus. Muidugi, kui 
nad omavahel kokku lasta ja 
püüda selgitada, kumma tõde 
on suurem, siis jah, saab vaid-
luse, diskussiooni. Kuid min-
nes sellest ruumist välja, on 
neil mõlemal õigus, nad mõ-
lemad mõjutavad mingeid 
protsesse elus ühel või teisel 
moel.

Erinevatest teguritest te-
kib paratamatult tervik-
pilt?

Matemaatikas on üks huvi-
tav ja tõestatud mõttekäik. 
Näiteks kui me paneme Tal-
linnas Raekoja platsile ühe 
tohutu hunniku apelsine ja la-
seme möödakäijatel pakkuda, 
palju siin apelsine on, saame 
palju erinevaid pakkumisi. 
Nende seas on absurdseid 
vastuseid, mis kindlasti ei ole 
õiged, näiteks „kaks“ või 
„kuus miljardit“. Kui me aga 
lõpuks liidame arvamused 
kokku ja võtame saadud sum-
mast keskmise, saame me 
tõele väga lähedase tulemuse. 
Ja ühiskond töötab täpselt 
sarnasel moel, kui muidugi ei 
toimu mingit manipuleeri-
mist. Loomulike protsesside 
toimides saame tulemuse, mis 
on tõenäoliselt optimaalne, 
parim ja vajalik. Ma olen neid 
saateid tehes elust nii aru saa-
nud.

Öelge üks tore ja üks tüütu 
asi, mis kaasneb telesaate-
juhi tööga?

Tore on see, et jutukstule-
vad teemad on sõna otseses 
mõttes meie toimetuse valida. 
Saame oma töö kaudu ühis-
konna jututeemade tulipunk-
tis olla ja neile kaasa elada. 
Ma ei taha öelda, et jututee-
masid kujundada, sest see ku-
junemine on nii lakkamatu 
protsess ja me kõik kujunda-
me arvamust ühest või teisest 
asjast pidevalt, ilma ajakirjan-
duse sekkumiseta. Positiivne 
ongi, et ma saan otsida tõde 
arvajate mõlemalt poolelt.

Keerulisem on, et saatejuhi 
amet ei jäta sind kunagi ma-
ha, sa oled selles kogu aeg. 
Sotsiaalne kontroll ja tähele-
panu sulle on tugevam, kui 
mõne teise ameti puhul. Sa-
mas, see tuntud olek annab 
teatud võimalused saateküla-
liste leidmiseks. Inimesed 
võib-olla usaldavad sulle mi-
dagi rohkemat või teistsu-
gust, on valmis rohkem rää-
kima. Eks need tahud saateju-
hi töö juures on omavahel 
seotud.
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NAISED KÖÖGIS
27. SEPTEMBER KELL 19:00 
VÄLJA MÜÜDUD
RAKVERE LINNAVALITSUSE VALGE SAAL

LISAKONTSERT KELL 17:00 SAMAL PÄEVAL

PILET 5 EUROT (piletid eelmüügist Turismiinfokeskuses ja kohapeal)

VABA AEG

Sel nädalavahetusel saab 
Rakvere Teatrikinos 
vaadata vene romanti-
list komöödiat „Õnne ja 
tervist!“

Tõnu Lilleorg

Pulmade kajastamine filmides 
on kindla peale minek, sest 
pulmalised tajuvad seda pidu 
tähendusrikka ja emotsio-
naalsena, fookuses on lähi-
suhted ning näidata saab ük-
sikut ja üldist.

Ülesehituselt on „Õnne ja 
tervist!“ omapärane, sest pa-
ralleelselt näidatakse kolme 
omavahel mitte üldse seotud 
pulma eellugu ja toimumist. 
Pulmad on oma rahvuslike 
kommete poolest erinevad – 
vene, armeenia ja tatari stiilis. 
Linateos pakubki mitmeke-
sist valikut pulmatavadest, 
nende seas pruudiluna maks-
mine ja kakelung.

Rakvere Teatri eelmise hoo-
aja lõpus kuulutati välja pub-
likulemmiku hääletus. Hooaja 
avapeoks olid tulemused kok-
ku loetud ning avalikustati 
78. hooajal publikule enim 
meeldinud mees- ja naisnäit-
leja ning lemmiklavastus. Li-
saks anti samal õhtul üle tra-
ditsioonilised teatriordenid.

Teatri külastajate hääletus-
tulemusena selgus, et möödu-
nud hooaja lemmiklavastus 
on Eili Neuhausi lavale seatud 
„Lendas üle käopesa“. Mees-
näitleja kategoorias sai enim 
hääli Üllar Saaremäe ja nais-
näitleja lemmiku tiitliga pär-
jati Ülle Lichtfeldt.

2017. aastal meeldis Üllar 

Möödunud hooaja lemmiklavastuseks valiti Eili Neuhausi lavale seatud 
„Lendas üle käopesa“.

Foto: Helen Solovjev

Selgusid Rakvere Teatri publikulemmikud

publikule enim Randle Mc-
murphy osas lavastuses „Len-
das üle käopesa“. Lisaks andis 
ta eelmisel hooajal Rakvere 
teatris oma hääle Raadioteat-

riga koostöös sündinud luule-
lavastusele „Tagassi inglite 
juure“.

Ülle rollide hulka kuulusid 
78. hooajal õde Ratched la-

vastusest „Lendas üle käope-
sa“, Kate suvelavastusest 
„Lõikuspeo tantsud“ ning 
Sandra komöödias „Hulle-
mast hullem“.

Hooaja avapeol anti üle ka 
traditsioonilised teatriorde-
nid. Mitut liiki teatriordenid 
asutas Rakvere Teater 2002. 
aastal ning nendega tänatakse 
teatrile toeks ja abiks olnuid.

Mängupartneri ordeniga 
tänab ja tunnustab teater ini-
mesi ja kooslusi, kelle erilisel 
toel on sündinud lavastus, 
teostunud idee või saanud tä-
helepanu mõni oluline teema. 
Sel aastal osutus teatri 
jaoks hindamatuks partneriks 
tantsuteater Fine 5, kellega 

koostöös sündis Eesti vabarii-
gi 100. sünnipäeva tähistavas 
sarjas lavastus „Puudutada 
kuud“.

Külalislahkuse orden an-
takse parimale võõrustajale 
läbi terve hooaja ja sel korral 
osutus selleks Arkna mõis, 
kes pakkus kodu ja lisaväär-
tust suvelavastusele „Lõikus-
peo tantsud”.

Kolmas orden kannab 
Teatritruuduse nime ning on 
mõeldud külastajale, kes hoo-
aja jooksul kõige sagedamini 
tee Rakvere Teatrisse leiab. 
Selleks osutus Kaire Kutsar.

Kuulutaja

Peigmees Rinat koos pruudi ja pulmaisaga.
Foto: BestFilm

Omapärane ja meeleolukas pulmafi lm

Suurt osa filmist näeb pub-
lik läbi ühes pulmas töötavate 
videooperaatorite kaamera-
silma. Selline võte toob kodu-
videole omast meeleolu, mis 
oma vahetuses mõjub värs-
kelt. Kohati mõjub linateos 
dokumentaaliliku vaatefilmi-

na, kuna jälgib sündmusi üs-
nagi ebamängufilmilikult po-
sitsioonilt.

Võib öelda, et üheks filmi 
peategelaseks on kollektiiv ja 
see asjaolu mängitakse hästi 
välja läbi vene temperamen-
di. Tegelastele on loomulik 

kinni pidada grupiga seotud 
tõekspidamistest ja käitumis-
joonistest, mida inidividua-
listlikuma meelelaadiga ini-
mestel on vast kergem eirata.

Filmis näeb mitmekesist 
peategelaste galeriid koos 
oma vooruste ja puudustega, 

kellele elu läbi pulmade ser-
veerib kerge õppetüki. Näi-
teks peigmees Rinat on loo-
tustandev viiuldamist õppiv 
tudeng, kes on niivõrd kiin-
dunud oma pilli, et ei märka 
enda kõrval armunud kursu-
seõde.

Üks välist sära väärtustav 
moskvalannast pruut peab 
aga näiteks oma armeenlasest 
peigmehe kodumaal läbima 
traditsioonide tuleproovi, 
millega toimetulekuks on ta 
sunnitud näitama oma iseloo-
mu tugevust.

Filmis kõlavad mitmed kaa-
sahaaravad laulud ning ühte 
neist esitab idanaabrite šlaag-
ristaar Igor Nikolaev. Film on 
ka suhteliselt lühike – kestu-
sega tund ja 25 minutit, ning 
sellisena pakub heas mõttes 
kergekoeline linateos meele-
olukat kaasaelamist, nõudma-
ta seejuures suuremat kes-
kendumist.
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SÕIDUKID

ANNAN ÜÜRILE

VÕTAN ÜÜRILE

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDILE
LAOPINDASID
Tel 516 4685

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
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5           97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY         2,0i         97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut    94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD     95-00
SEAT CORDOBA                         06
SEAT IBIZA                       -02
SEAT TOLEDO                    91-95
UUS! SEAT LEON                  1,6i                        02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i    95-00
TOYOTA CARINA E/car      1,6i      92-97
TOYOTA COROLLA 3ust      1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA         2,4i             95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO            1,0i                         06
VW CADDY       1,9SDI       97
VW POLO Classic         1,4        -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut      88/86
VW GOLF III/car /VENTO                        92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6        98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH 81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi  -02
VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i    86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut        91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi     -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD                06
VOLVO S80/V80             2,5TDi         99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD                   06

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 11 Rakvere, Jaama 11 Rakvere, 
tel 322 3103, 505 2065tel 322 3103, 505 2065

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Webasto ning Eber- * Webasto ning Eber- 
späsher paigaldus ja späsher paigaldus ja 
remontremont
* Haakekonksude müük * Haakekonksude müük 
ja paigaldusja paigaldus

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

OST

• Müüa korter Rakvere kesklinnas, III 
korrus, 1toaline. Tel 5894 2895

• Müüa ahjuküttega 1toaline kor-
ter Rakvere kesklinna piirkonnas 
Vene tänaval. Korteris asuvad wc ja 
dušš. Lisaks on sisse ehitatud kamin, 
hiljuti uuendatud soojamüür ja köö-
gis puuküttega pliit. Vannituppa on 
paigaldatud nii põrandaküte, kui ka 
ventilatsioon. Maja ümber kinnine aed 
ja puukuur talvepuude hoidmiseks. 
Korteriga tuleb kaasa arvestatav kogus 
küttepuid. Korteri lähedusse jäävad 
10-15 min jalutuskäigu kaugusele nii 
Selver, Turu Kaubamaja. Majal on 
registreeritud oma korteriühistu. Hind 
22 500 €. Tel 5835 8299

• Müüa 1toaline ahjuküttega korter 
Rakveres otse omanikult. Tel 5676 7833

• Müüa 1toaline kõigi mugavustega 
korter Sõmerul, I korrus, Puiestee 5. 
Hind 16 000 €. Tel 5887 1954

• Müüa renoveeritud 1toaline korter 
Kundas. Korter on väga soe, kõik aknad 
päikese poole. Kortermajal toimiv 
ühistu. Kommunaalkulud suvel 25 €, 
talvel 90 €. Läheduses laste mängu-
väljak, kool ja kauplus. Hind 2850 €. 
Tel 529 7279

• Müüa Roelas kõigi mugavustega 
1toaline korter. Korter heas seisu-
korras. Üürivõimalus kokkuleppel. 
Tel 505 1902

• Müüa Rakveres 2toaline ahjuküttega 
remonti vajav korter, II korrus. 47,8 m2 
+ veranda. Tel 5550 0233, õhtuti

• Müüa korter, 46 m2, 2 tuba, 
remonditud, toad eraldi, rõdu 
olemas, asub Lennuki tn 1-35. 
Hind 35  000 €, tingimisvõimalus. 
Tel 5333 4045

• Müüa 2toaline korter Vinnis (40 m2), 
remonditud. Tel 508 3993, 508 3997

• Müüa 2toaline korter III korrusel 
Tapal Ülesõidu 5A-58. Tel 5646 5377

• Müüa soodsalt 2toaline korter Tapa 
linnas, kõik mugavused, 46 m2, toad 
eraldi, wc ja vannituba eraldi, avatud 
rõdu, korteris tehtud korralik remont, 
vahetatud aknad ja uks, pandud uus 
vann, trepikoda lukus ja toimiv ühistu. 
Hind 16 800 €. Tel 518 5246

• Müüa normaalses seisukorras 2toa-
line (49,3 m2) ahjuküttega korter 
Väike-Maarja keskuses, wc-vannituba, 
köök puupliidiga, aknad vahetatud, 
uus välisuks, uus korsten, garaaž, 
sauna ehitamise võimalus, kaks puu-
kuuri, aiamaa. Toimiv korteriühistu. 
Maja renoveerimisega hakatakse pihta 
aastal 2020. Hind 12 000 €. Tel 520 6216

• Müüa korter Ida-Virumaa, Koht-
la-Järve, Iidla-Ahtme mnt 71, 2toaline, 
I korrus. Tel 5814 9203

• Müüa Rakveres Kungla tänaval 3toa-
line korter. Tel 5625 6916

• Müüa kõigi mugavustega 3toaline 
renoveeritud korter Arknal mõisa 
läheduses. Tel 5345 9869

• Müüa Haljalas heas korras 3toaline 
korter koos sisustusega. Korter on soe, 
asub III korrusel, vajab remonti, kuid 
võib ka kohe sisse kolida. Hind 18 000 
€. Tel 5556 9070 või 5373 6388

• Müüa (ka osalise järelmaksuga) või 
üürile anda Tapal 85% renoveeritud 
eriplaneeringuga korter 3 tuba + 
köök, dušš-wc koos, ühes toas veel 
teisaldatav dušinurk – köök + eraldi wc, 
pikk koridor, mis võimaldab kasutada 
kahe 1toalise eraldi korterina, 2/3, 
oma ahikeskküte + õhksoojuspump + 
konditsioneer, möbleeritud, 5 minuti 
tee rongipeatuseni ja poodi. Võimalik 
välja ehitada veel pööningukorter 
ja keldris suur saun, mõlemad a 70 
ruutu. Üür + maksud umbes 100-150 
€ korter. e-mail: aautod@gmail.com. 
Tel 5648 8989

• Müüa, üürida või vahetada 4toaline 
korter. Tel 5886 0361

• Müüa Roelas 4toaline kõigi muga-
vustega korter üldpindalaga 79 m2. 
Aknad vahetatud, laminaatparkett 
põrandad. Vajab sanitaarremonti 
(viimistlustööd, seinad värvida või ta-
peetida). Kool ja lastead lähedal. Hind 
8500 €. Info telefonil 505 1902

• Müüa ridaelamuboks Rakveres Ted-
re tn. Sisetööd tegemata. Tel 5665 8773

• Müüa osa majast 3toaline korter 
all ja 1 kööktuba üleval, ahjuküttega. 
Võidu tn, otse omanikult. Tel 5624 5759

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

• Müüa kõrvalhoonega suvekodu 
Päides Rakvere linna lähedal, vajadu-
sel saab talvel suvekodus elada, tuleb 
soojustada. Hind kokkuleppel. Kiire! 
Tel 511 0478

• Müüa renoveerimist vajav ka-
hekorruseline maja Väike-Maarja 
vallas. Hind 15 500 €. Tel 5374 3571

• Müüa elamumaa 2515 m2, Tehase tn 
5, Rakvere. Tel 5554 8456

• Müüa elamumaa Kadrina vallas 
5162 m2. Hind 6000 €. Tel 5698 2788

• Müüa elamumaa Eismal 1064 m2, 
kommunikatsioonid olemas, Laine vkt. 
Hind 9500 €. Tel 5615 2763

• Müüa Laekvere alevikus kinnistu 
koos elumaja ja abihoonetega. Poed, 
ühistransport, kool, lasteaed, apteek 
ja arstikeskus käe-jala ulatuses. 4 tuba, 
köök, vannituba. Majas on tsentraalne 
vesi, kanalisatsioon, tööstusvool. Hind 
kokkuleppel. Tel 5598 2428

• Müüa maja Rakveres Välja tänaval. 
Hind 64 000 €. Tel 5866 3210

• Müüa Rakveres elamu, tervik II kor-
rus, abihoone, aiamaa. Tel 5358 682

• Müüa saunaboks. Hind 1200 €. Tel 
5685 6320

• Müüa garaaž Rakveres. Tel 556 77790

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

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

• Soovin osta remonti vajava 1-2toalise 
korteri Rakveres või Haljalas. Oodatud 
kõik pakkumised. Tel 518 8770

• Soovin osta san-remonti vajava 2-või 
3toalise korteri Rakveres. Tel 5900 0051 
või e-mail eluasemeost@gmail.com

• Ostan 2-3toalise korteri Rakveres. 
3 lapsega pere soovib osta Rakveres 
korteri otse omanikult. Võtta ühendust 
telefonil 5604 8159

• Soovin osta san-remonti vajava 2-või 
3toalise korteri Rakveres. Tel 5900 0051 
või e-mail eluasemeost@gmail.com

• Ostan maja mere äärde, Rakverest 
kuni 35 km kaugusele. Kommunikat-
sioonid olemas, aastaringseks elami-
seks. Hind kuni 50 000 €. Tel 5615 2763

• Soovin osta Kunda linnas asuvat 
garaaži. Tel 518 4480

• Maagia kv ostab või võtab müü-
k i  ki n n i s v a ra .  Te l  5 8 5 5  0 7 2 0 , 
www.maagiakv.ee

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

• Müüa või rendile anda tootmishoone 
Moel (5000 m2). Tel 5342 7120

• Anda üürile Rakveres 50 m2 töökoja 
boks. Hind 4,8€/m2 + kommunaalmak-
sud. Tel 5346 0653

• Soovin üürida 1toalist ahjuküttega 
korterit. Tel 5901 2062

• Üürin odavalt 1toalise korteri Rakve-
re linnas või selle lähedal. Tel 5863 0831

• Soovin üürida vähemalt 3toalise 
korteri Rakvere kesklinnas mõistliku 
hinnaga, otse omanikult. Tel 5194 8496

• Üksik nooremapoolne naispen-
sionär saab talveks mugavus-
tega elamispinna. Täpsem info 
tel 32 23509

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

• Anda üürile 1toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Laekveres. Hind 70 
€ + elekter ja vesi. Tel 527 0058

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 1-või 
2toaline kõigi mugavustega korter. 
Tel 5358 6829

• Anda üürile 2toaline puuküttega 
korter Rakveres. Tel 5558 7544

• Üürile anda 2toaline ahjuküttega 
korter (53 m2) Rakveres, Pikk 37, II 
korrus. Hind 220 € kuus. Tel 503 4972, 
info@ko.ee

• Anda üürile 2toaline korter Rak-
vere kesklinnas, saata sms numbrile 
5605 4023

• Anda üürile Rakveres Lennuki tn 
2toaline korter otse omanikult. Tel 
5624 4605

• Üürile anda Vinnis 2toaline korter 
otse omanikult. Tel 503 9175

• Üürile anda 2toaline korter Tapa 
kesklinnas. Üür 200 € kuus. Tel 503 
4972, info@ko.ee

• Üürile anda 2toaline kõigi mugavus-
tega remonditud korter Tapa linnas, 
46 m2, heas korras, värske remont 
tehtud, vahetatud aknad, tapeedid 
uued põrandakatted, eraldi toad, tur-
vauks, rõdu. Hind 250 € ja lisanduvad 
kommunaalmaksud ja elekter. Info tel 
518 5246, raul.ois@mail.ee

• Üürile anda Roelas kõigi mugavus-
tega 4toaline korter. Ostuvõimalus. 
Tel 505 1902

• Anda rendile või müüa puidutööko-
da. Tel 502 1919

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A6, 2005. a, 3.0TDI, must, 
sedaan, quattro, automaat. Hind 3999 
€. Tel 5196 1234

• Müüa Audi 80 B4 (1994. a, 2,0, 
85kW), sedaan, hõbedane. Tel 
514 5796

• Müüa Fiat Stilo 1,8, 98kW, 2007. 
a, ÜV 12/2019. a, soodushind. Tel 
5342 5932

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

• Müüa Ford Mondeo 2001-2007. a 
varuosasid. Tel 5646 6933

• Müüa Jaguar 2,0 bensiin, 2004. a, hall 
nahksisu, tumesinine, heas sõidukor-
ras. Hind kokkuleppel. Tel 5558 5956

• Müüa MB-814 puksiirauto, kande-
jõud 3,5 t, plate 6,5 m. Hind kokkulep-
pel. Tel 5558 5956

• Müüa Mercedez E200 CDI, V211, 
ehituaeg 07/2004. a, hõbemetallik, 
nahkpolster, originaal läbisõit 
79  800 km, talvel ei ole sõitnud, 
ilus, kvaliteetne, ökonoomne ja uue 
sarnane auto. Tel 5274467

• Müüa Mitsubishi Lancer 1,6, 72kW, 
2004. a, väga heas korras, Eesti ajalugu. 
Hind 1300 €. Tel 558 7451

• Müüa Mitsubishi Lancer 1,6i 
03/2004. a, 72kW, tumesinine, me-
tallik, uuem mudel, bensiin, sedaan, 
konditsioneer, 4 x el.aknad, ökonoom-
ne, kehtiv ülevaatus 04/2019, roosteta, 
korralik, soodsalt! Tel 5903 7780

• Müüa Mitsubishi Outlander 2,4B, 
118kW, 2005. a, 4x4, normaalses kor-
ras. Tel 511 3414

• Müüa Opel Astra Caravan Twin-
port 09/2004.a. 1,6i, 76kW, bensiin, 
universaal, täiuslik hooldusraamat, 
superväike läbisõit kõigest 167 000 km, 
1 omanik, roosteta, mõlkideta, väga 
korralik, nagu uus, kehtiv ülevaatus, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Opel Astra Elegance 1,6i 
12/2001. a, bensiin, punane, luukpära, 
5 ust, täiuslik hooldusraamat, kondit-
sioneer, 4 x el.aknad, roosteta, mõlki-
deta, ökonoomne, kehtiv ÜV 12/2018, 
soodsalt! Tel 5903 7780

• Müüa Opel Astra Station Wagon 1,6i 
01/2005. a, 77kW, tumehall metallik, 
universaal, konditsioneer, 2 x el.aknad, 
roosteta, väga heas tehnilises korras, 
kõik töötab, kehtiv ÜV 01/2019, sood-
salt! Tel 5903 7780

• Müüa Peugeot 307 1,6i 08/2006. 
a, 80kW, kirsipunane metallik, 5 ust, 
luukpära, bensiin, hooldusraamat, 
konditsioneer, 2 x el.aknad, teisalda-
tav konks, jne. Äsja läbinud tehnilise 
ÜV 08/2019, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Škoda Fabia Ambiente 1,4TDI 
01/2005. a, 55kW, turbodiisel, hõbe-
dane, universaalkere, hooldusraamat, 
konditsioneer, kesklukk, tume salong, 
pl.soojendus, superökonoomne! Rak-
vere. Tel 5903 7780

• Müüa Škoda Octavia, 1.6, diisel, 
2017. a, läbisõit 27 000 km. Hind 11 999 
€. Tel 504 0123

• Müüa Toyota Avensis 2001. a, sõidab. 
Tel 523 7607

• Müüa Toyota Corolla 1,6, 2007. a, 
bensiin, tumehall, väga ökonoomne 
ja ilus universaal. Tel 509 2275

• Müüa Toyota Corolla, 1.6, 2002. a, 
luukpära, punane, bensiin, originaal 
läbisõit 184  000 km. Hind1999 €. Tel 
502 5069

• Müüa VAZ 2105, 1983. a. Tel 5829 
9439

 • Müüa Volkswagen Golf 3, bensiin, 
1,6, 1996. a, kindlustus ja ülevaatus 
olemas, asukoht Tapa. Hind 300 €, 
kokkuleppel. Tel 5807 8928

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 1,6i 
05/2004. a, 77kW, bensiin, tumesinine 
metallik, universaal, konditsioneer, 
4 x el.aknad, kesklukk puldist, veo-
konks, roosteta, mõlkideta, korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 04/2004. a, 74kW, turbodiisel, 
hõbedane, universaal, konditsioneer, 4 
x el.aknad, kesklukk puldist, originaal 
valuveljed, veokonks, roosteta, mõl-
kideta, läbinud tehnilise ülevaatuse 
04/2019, korralik, superökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Passat Trend 
1,9TDi 09/2003. a, 74kW, tumesinine, 
turbodiisel, sedaan, konditsioneer, 
el.aknad, veokonks, kehtiv ülevaatus, 
mõlkideta, korralik tehnika, ökonoom-
ne, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Rakveres kehtiva garantiiajaga 
Stiga muruniiduk, mudel DINO 47. 
Hind 150 €. Tel 5344 7251

• Müüa veoauto GAZ-53 uued rattad 5 
tk. Tel 5664 8332

• Ostan auto kuni 1500 €, võib va-
jada remonti. Tel 504 0457

• Autode ost. Sõiduautosi ja kau-
bikud, võivad olla remonti vajavad. 
Tel 512 7543, bar500@hot.ee

• Autohoov ostab kasutatud sõi-
duautosid, väikekaubikuid ja mah-
tuniversaale juba üle 10 aasta. 
Kui soovid müüa sõidukit siis... 
HELISTSA tel 58190200. Tuleme 
kohale päeva jooksul. Vormistame 
nõuetekohase autoregistri auto-
müügi lepingutega. Maksame kas 
sularahas või soovikorral ka pan-
gaülekandega. Kirjuta: autohoov@
gmail.com. Tel 5819 0200

• Ostan autoromusid. Puksiirteenus. 
Tel 5558 5956

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

• Ostan igas seisukorras autosid. Võib 
olla kergelt avariiline, remonti vajav, 
ilma ülevaatuseta jne. Pakkuge ja teen 
omapoolse pakkumise. Asukohaks 
Lääne-Virumaa. Tel 5357 7108

• Ostame igas seisukorras sõidukeid, 
hea pakkumise korral kiire tehing. He-
lista 5309 2650 ja saate teada palju me 
teie auto eest pakume! Lääne-Virumaal 
tuleme kohale 1h jooksul!



Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

• 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
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

Ehitus- ja remonditööd 
nii eramutes, kui korterites. 
Siseviimistlus, vannitoad, 

voodrivahetus, soojustami-
ne, terrasside ehitus, san.

tehnilised tööd. Hinnad 
head. Tel 5808 5965
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KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

VEO- JA KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

TEENUSED

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana 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

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

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

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

Info tel 504 0118

FEKAALIVEDU

Settekaevude Settekaevude 
tühjendamine ja reovee tühjendamine ja reovee 

ära vedu Vinni vallas ära vedu Vinni vallas 
Tel 5137633Tel 5137633

EHITUSTEENUSED

• Remondime autode ja traktorite 
startereid ning generaatoreid. 
Saadaval uued ja vahetusfondist. 
Tel 526 0545

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Kolimisteenus kiire ja mugav. Tel 
5646 7038

• Tõstuki rent, käärtõstuk 10 m, 25 
€/ööpäev, pikemaajaliselt kokku-
leppel. Tel 5553 0770

• Veo- ja tõsteteenus. Rakso Trans-
port OÜ. Tel 5667 5947 www.rakso.
ee

• 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

• Tarka & Pere OÜ teostab puksiir-
teenust 1,30 €/km ja tunnitöö 30 €/h. 
Rendime puksiirhaagist (konn) ööpäev 
25 € ja oksapurustajat BOSCH 25 € - 
24/h. Tel 526 4115  

• Veo- ja kolimisteenus kaubabussiga. 
Tel 506 1547

 Veoteenus. Tel 506 9814 või 517 
5480

• Veoteenused teile vajalikus suu-
nas sõbralike kokkuleppe hin-
dadega. Kaubik asub Rakveres. 
Tel 5646 3518, anmikamoobel@
hot.ee. Facebookist leiate meid 
lehelt - kasutatud mööbel ja ko-
dusisustuskaup. Pakume kaubaks 
mitmesugust tarvilikku majapida-
miskraami erinevatest aastakäiku-
dest Soomest ja Baierimaalt. Kõik 
teie sõnumid ja kommentaarid on 
iga päev oodatud. TEEME HEAD 
KAUPA!

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

• Kallurauto (karjääri) teenus. Tel 
503 2269

• Väike madelauto rent (3,5 t), saab 
sõita B-kat. Tel 5553 0770

• Osutan teenust kaubaveobussi-
ga. Tel 554 6353

• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

• Töötajate transport kuni 9-kohalise 
bussiga. Tel 503 2390

• Transporditeenus kuni 7,5-ton-
nine madelauto. Tel 5553 0770

• Reovee-ja fekaalivedu Haljala ja 
Tapa vallas. Teenindame teid iga 
päev, ka õhtuti ja nädalavahetustel. 
Tel 5656 1515

• Teostame fekaaliveoteenust ja 
kanalisatsioonikaevude tühjen-
damist. Külmunud trasside sulatus. 
Feka-Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 
5381 9930

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Sooda-, klaasi- ja liivapritsi 
teenus. Tel 5373 3408

• Plekikantimise tööd. Otsaplekid, 
harjaplekid, sokliplekid, aknaple-
kid ning kõik erikujulised lisaple-
kid. Tel 5553 0770

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

• Teeme ehitus-, remondi- ja 
viimistlustöid. Aitame sisekujun-
damisel, tehtud töödele garantii. 
Tel 518 7979

• Põrandatööd: laud- ja parkettpõ-
randate paigaldamine, lihvimine, 
lakkimine ja õlitamine. Tel 5829 2584

• Müün ja paigaldan igas möödus 
kauakestvaid ja nägusaid tõstetavaid 
garaažiuksi väikeelamutele ja töös-
tustele Lääne-Virumaal. Kiire tarne ja 
paigaldus. Aastate pikkune kogemus 
ja kindel kvaliteet. Helista või saada 
meil ja küsi pakkumist! Tel 5192 9297, 
richardritsik@hotmail.com

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

• Aiaposti aukude puurimine ja kaeve-
tööd miniekskavaatoriga. Tel 5558 3686

• Ehitame lintvundamente ja maja-
karpe (fibo, aeroc, columbia, puit). 
Puitkonstruktsioonid ja puitfassaadid, 
saunad, vanade hoonete renoveerimi-
ne. Tel 5646 0674

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

• Vanade majade renoveerimine ja 
uute ehitus. Tel 5685 6320

• Salvkaevude kaevamine, puhastami-
ne, süvendamine ja remont. Rõngaste 
vahetamine ja kaevupealsete ehitus. 
Tel 5840 0240

• Lammutustööd, koristus ja prahi ära 
vedu. Tel 503 2269

• Lammutustöö. Transportteenus. Tel 
5685 6320

• Teostame lammutus- ja koris-
tustöid, samas ka prahivedu. Tel 
5553 0770

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Teeme kõiki lammutustöid ja 
muid musti töid, pakkuda võib 
kõike. Tel 5450 5198

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepp: ahjud, pliidid, kaminad, 
korstnad. Tel 5552 8487, Vaiko

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487, Vaiko

• Korstnapühkija puhastab ja 
hooldab küttesüsteeme. Viru Kütte-
süsteemid OÜ. Tel 5664 4440

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepatööd. 
Tel 522 1165

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust ning 
hooldust (pottsepp, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesalong@
gmail.com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

• Elektritööd, kaablitööd, põrandaküt-
te paigaldus, välivalgustus ja kilbitööd. 
Elektripaigaldiste tehniline kontroll, 
kontrollmõõtmised ja dokumentat-
sioon. Elektriprojektid, ekspertiisid, 
hindamised. Energiasüsteemide ehi-
tus ja hooldus. Käidukorraldus. Ma-
terjalid, valgustid ja LED lahendused. 
Töödele anname garantii. Tel 520 5016

• Elektritööd, mõõtmine, vea leidmi-
ne. Tel 5848 4555

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• KÕIK ELEKTRITÖ ÖD .  Tel 
5052 465

• Kõik elektritööd pädevusega elekt-
rikult, boilerite puhastus ja remont. 
Tel 5890 2983

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus (sise ja välis). 
Septikute ja biosüsteemsete 

mahutite paigaldus San.tehni-
lised tööd. Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing, 
mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

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

Rakmettrans

www.kuulutaja.ee



Pakun akende pesemise teenust. 
Huvi korral anna teada. 

Tel 506 3921
On võimalik fi rma nimel teenust osutada.

Kuulutaja reede, 21. september 201812 KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

V

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

KODU

MUUD TEENUSED

Betoonpõrandate 
planetaarne 

lihvimine. 
Betoonpõrandate 
hooldus ja remont 

Tel. 529 2781 
info@epoporand.ee 
www.epoporand.ee

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

METALLITÖÖD
• Valmistame treppe
• Piirdeid terassile, 

treppidele ja 
palkonitele

• Varju katteid
• Liug- ja tiirväravaid
• Klaaspiirdeid

Lisa info tel 502 9055
rlr@neti.ee

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Teostame vannitubade 
remonti. 

Plaatimine, toru- ja
 elektritööd. 
Tel 518 7979

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

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

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

Pakume laias valikus 
üldehitustöid nii eramute, 

paarismajade, rida- ja 
korterelamute kui viilhallide 

ehituseks ja renoveerimiseks:

• müüritööd
• katusetööd
• ehituspuusepatööd
• vundamendi rajamine
• akende ja uste 

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357

E-mail: info@rolux.ee

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd
• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

• Kodumasinate remont ja paigaldus 
(külmkappide, pesumasinate, nõu-
depesumasinate, mikrolaineahjude 
jne.) Teenus võimalik ka kodukutsel. 
Tel 5648 7258

• Hekkide hooldus-lõikus. Tel 514 3787

• Hekkide ilulõikus. Tel 5660 3585

• Muruplatsiabi: riisumine, niitmine 
traktori kui ka trimmeriga. Tel 5394 
2650

• Pehme mööbli riide vahetus ja muu 
remont. Veovõimalus. Tel 322 7822 
või 506 1547

• Pressin õunamahla. Tel 5390 9168

• Pressin õuntest õunamahla. Tel 
5596 9842

• Valmistame õunamahla nii tellija kui 
ka oma õuntest Rakveres. Tulen üle-
liigsetele õuntele järgi! Tel 5668 5386

• Kärcher tekstiilipesuri rent (24h/20 
€), aurupuhasti rent (24h/15 €), vee- ja 
tolmuimeja rent (24h/ 10€). Soovi kor-
ral puhastan pehme mööbli sinu eest 
- küsi hinnapakkumist! Tel 5385 5694

• Aurupuhastuse esitlus tasuta. 
Esitluse käigus puhastame kliendi 
juures terve pinna, kui kliendil huvi 
või vajadus, siis võimalus ka endale 
soetada. Hind on igale inimesele kätte 
saadav. Esitleja tore siiras noormees. 
Kohtumiseni teie pool. Tel 5646 7038

• Automaatikatiib- ja liugvärava-
tele. Tõstuksed, tõkkepuud, remont. 
Tel 5555 8293, tenentte@gmail.com

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

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. 
Tel 553 5885

• Felix Bänd – soodne. Tel 5559 3419

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

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

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

• TV-antennid, digi-, SAT-TVkomp-
lektid. Müük. Paigaldus. Konsultat-
sioon. Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 
OÜ Mart Tali Kaubandus

• SAT-süsteemid alates 95 €. TV-an-
tennid – paigaldus, remont. OÜ RTS 
ANTENN. Tel 5340 7808

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 
5656 8735

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

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. Aas-
taaruanded soodsalt. Tel 5568 6385

• Ootan pakkumisi majapidamises 
seisma jäänud mööblitest aastast 
1900–1970. Tel 5616 5761

• Hea inimene, kui teil on ära anda klii-
maseade, mis teeb külma õhku väikese 
tasu eest, olen tänulik. Tel 554 6490

• Müüa uus lumepuhur Romet Home 
Editien 2,5 käiku edaspidi, 2 käiku 
tagurpidi, töölaius 56 cm. Viskekaugus 
-10 m. Tel 5340 4710

• Müüa 1950. aasta tualett-peegel. 
Tel 508 3672

• Müüa vaip 3x4 sünteetiline, peeglid 
60x120, kummipaat (vene), platvorm 
kaal, kaal (pommi), vahvliküpsetaja, 
fritüür, grillahi, aurupesur. Tel 553 4274
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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

OST
MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

KÜTTEPUUD

EHITUS

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

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

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

METS

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

Viru Halud OÜ müüb 
aastaringselt

-Kuiva küttepuud 
-Toorest küttepuud 

- Kõrge kütteväärtusega 
kasebriketti

Info ja tellimine 
tel 5851 5859 

www.viruhalud.ee

*LASTE ATV=FERRARI (pu-

nane, kõige rohkem ostetud), 

KROSSIKAD, KIIVRID, 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, 
ATVDsuure 8-tollise rattaga, 
KROSSIKAD, JALGRATTAD, 
VARUOSAD, REMONT

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

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

TALLINNA 49
 MÖÖBLIKAUPLUSES 

ON SUUR 
HOOAJA LÕPUMÜÜK

HEAD HINNAD!
TINGIDA SAAB 

KÕIKE.
Avatud:
E-R 10-18, L10-15
P suletud
Tel 506 9814 OSTAME KASVAVAT 

METSA JA 
RAIEÕIGUSI.

Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

PÕLLUMAJANDUS

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Viru Halud OÜ
ostab

Metsa raieõigust
Majandame ka pehmeid 

lanke
Info ja hinnapakkumised

58150152
liis@viruhalud.ee

LOOMAD

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

• Ostan majapidamises olevat vana-
vara ja seismajäänud asju: mööbel, 
nõud, mänguasjad, jalgrattad, garaaži-
tööriistu ja -tarvikuid. Paku julgesti! 
Tel 5616 5761

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

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

• Vanavara huviline ostab majapi-
damises olevat vanavara: mööbel, 
tööriistad, jalgrattad, võrrid, mootor-
rattad, kristallnõud, garaaži tarvikud, 
hobutarvikud, märgid jpm. Aus ja 
meeldiv teenindus! Tel 507 9984

• Ostan töölaua, kruustangid, alasi, 
puurpingi, saunaahju, pliidiplaadi 
ja –ukse. Tel 503 1849

• Ostan maja likvideerimisel või koli-
misel seisma jäänud esemeid, pak-
kuda võib kõike, ka kallimaid esemeid. 
Tel 503 1849

• Ootan pakkumisi majapidamises 
seisma jäänud mööblitest aastast 
1900 – 1970. Tel 5616 5761

• Ostan vanu kelli, hõbeuure, hõbelu-
sika, münte, valikulised raamatud, 
kogun enda jaoks. Võib pakkuda ka 
muud vanavara. Tel 5808 1220

• Ostan vanaaegseid POSTKAAR-
TE ja FOTOSID (enne 1945. a), Ees-
ti kohtade vaadetega, sündmustega 
jt. Maksan 5-10 €/tk. Võivad olla 
kasutatud. Tel 5878 3749

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 
507 9984

• Ostan kasuka 44-46 number. Tel 
504 0589

• Müüa sütt, umbes 1000 kg kotid, 
kohale toomisega. Tel 503 2269

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

• Saetud-lõhutud küttepuud lao-
tuna 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 2.50 €/kott 
ja kasel 3.00 €/kott. Tel 505 1528

• Müüa soodsalt lõhutud kütte-
puid, ka kuivi. Tel 5554 6093

• Müüa saetud/lõhutud küttepuud: 
kask, sanglepp, lepp, kuivad ja toored. 
Tel 5192 4320

• Müüa 3 m küttepuud (hall- ja sang-
lepp). Pakkuda ka transporti. Tel 512 
2025

• Müüa küttematerjal võrkkotti-
des. Hind 0,80 €/kott. Tel 5450 5198

• Müüa käsitsi kooritud kuuselatte, 
transpordi võimalus. Tel 5662 5497

• Katuseplekk, hind alates 5 €, vas-
tavalt tellija mõõdule. Tel 553 9330

• Ostan sisevoodrilauda 12 x 120 (50-
100 m2). Pikkus 3,5-5 m. Võib pakkuda 
ka väiksemat kogust. Tel 5836 4842

OTSIN 
METSA 

ÜLESTÖÖTAJAT 
CA 2000 TM.
KINNISTUD 

VIRU-NIGULA 
VALLAS.

TÄPSEM INFO TEL
5622 4605 VÕI

IGOR@SACITO.EU

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

• Müüa HOBUSESÕNNIKUT. Pee-
nestatud ja pakendatud (60 l). Kohale 
toomisega. Tel 520 1570

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Info tel 5354 3002 
või 513 3787

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohale toomisega. Info tel 
5196 2628 või 5351 7414

• Tapamaja müüb emise lihakehasid 
kohale toomisega. Info tel 5 51 7414

• Müüa sõelutud mulda koos trans-
pordiga. Tel 526 2314

• Müüa Belarus, 2-telj. haagis, M2140, 
5 t metallmahuti. Tel 5358 6829

• Müüa T-16, aiatraktor ja kartuliroo-
tor. Tel 5558 5956

• Müüa traktor Jumz koos haakeriis-
tadega. Tel 5632 2417

• Müüa lambad, kitsed ja lambaliha. 
Tel 514 3787

• Müüa tuhkrupoegi, vaktsineeritud. 
Helistada tel 551 7774

• Ära anda 10-aastane koer. Keskmist 
kasvu, iseloomult elav ja energiline, 
harjunud õues elama, sobib pigem 
valvuriks. Tel 507 3989

• Müüa heasse perre isane taksikut-
sikas, hind kokkuleppel! Tel 528 5416

• Võtan hoida teie lemmikloomi. Tel 
5394 2814

Anname ära konte 

lemmikloomadele 

Huljal.

Tel 501 0270

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

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

VANAVARA

TEATED

• Taaskasutuskauplus Maara Rakvere 
Laada 14 – müügil hea valik jalatseid. 
Müügil riideid suurtele meestele.

SeeniorTugi OÜ 
Eakate abi- ja tugiteenused 
igapäevaeluga toimetulekul 

nende omas kodus. Saatmine 
arstile, apteeki, kauplusesse, 

kirikusse jne. Võimalik 
tellida koju sooja toitu. 

Täpsem info 5371 2433 või 

seeniortugi@gmail.com
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Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

www.kuulutaja.ee

Ära plädista vihmas!
Telli Kuulutaja 
endale KOJU!
Internetist 
tellimine.ee
või telefonil 
617 7717

TUTVUS

MUU

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE/SPORT

Hinnad turul 20. septembril 2018

HINNAD RAKVERE TURUL
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS KOGUS
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 1,00

Till kg 7,00 10,00

Roheline sibul kg 6,00 7,00

Petersell kg 8,00 10,00

Salat kg 5,00

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Küüslauk  kg 8,00 10,00

Porgand kg 1,50 2,00

Lillkapsas kg 3,00

Kaalikas kg 1,50

Peet kg 1,50 2,00

Suvikõrvits kg 0,60 1,00

Kõrvits kg 1,00

Tomat  kg 2,50 3,50

Kurk, väike  kg 1,60 1,80

Salatikurk kg 1,20

Õunad kg 1,00 2,00

Õunad (import) kg 1,80

Ploomid (import) kg 2,00 3,00

Ploomid kg 3,00

Pirnid kg 1,00 3,00

Pirnid (import) kg 2,50

Astelpaju marjad kg 8,00 10,00

Kultuurmustikad kg 8,00

Pohlad liiter 4,00

Jõhvikad liiter 4,00 5,00

Vaarikad kg 10,00

Kukeseened kg 8,00 10,00

Seened (kase-,
kuuseriisikad, 
puravikud)

kg 8,00 12,00

Hapukurk kg 5,00

Hapukapsas kg 1,50

Mesi, värske 700 g purk 5,50

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Laupäeval, 22. septembril turul Peipsi 
kala ja Saaremaa lõnga müük!

Turul müügil: 
* sügislilled- krüsanteemid ja kanarbikud

* saunavihad (igal laupäeval)

• 57-aastane mees, ei suitseta, tutvub 
noorema saleda naisega. Tel 5348 
9906

• www.toonklaas.ee

Sügaval me südames 
on killuke sind, 

mida kanname kaasas, 
kuni jaksab veel hing.

Mälestame unustamatut 
töökaaslast 

FJODOR ZAGAIDAKI

ja meie siiras kaastunne 
abikaasale ning lähedastele.

Tiiu, Evi, Tiiu, Anne, 
Virve, Lilija, Ludmilla

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

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

Neljandat korda aset leidev 
Euroopa spordinädal toimub 
kõigis ELi liikmesriikides 
23.–30. septembrini. Eestis 
saab spordinädal avapaugu 
päev varem, 22. septembril 
kell 13 Tallinnas Vabaduse 
väljakul toimuva Tervise-
messi raames, kus on kohal 
on nädala patroonid: Sandra 
Raju, Gerd Kanter, Ott Kiivi-
kas ja Allar Levandi.

Spordinädala alguseks leiab 
www.spordinadal.ee kalend-
rist informatsiooni pea 1000 
sündmuse osas, mida viivad 
läbi lasteaiad, koolid, spordi-
klubid, tööandjad, kohalikud 
omavalitsused ja teised orga-
nisatsioonid. Spordinädala 
sündmustest on oodatud osa 
võtma kõik eestimaalased.

Eesti Olümpiakomitee lii-
kumisharrastuse juht Peeter 
Lusmägi sõnul on tänavu põ-
hitähelepanu suunatud ees-
kätt haridusasutustele, töö-
andjatele ja spordiklubidele, 
kelle korraldatud sündmuste 
abil saab Spordinädalast Ees-
tis osa hinnanguliselt üle saja 
tuhande eestimaalase.

„Inimesed otsivad sageli 

Tulekul on spordinädal

15. septembril toimus Arave-
te kardirajal kardispordi Eesti 
meistrivõistluste selle hooaja 
viimane etapp, kus Kadrina 
noormees Eric Marcus Jaani-
mets saavutas 9. koha.

Võistluspäeva soojen-
dussõidus oli Eric Marcus 
9. Kvalifikatsioonis paran-
das ta küll oma aega, kuid 
jäi koha poolest 12ndaks, 
kaotades võitjale 0,4 sekun-
dit – konkurents oli tihe, 18 
võistlejat jäid 0,7 sekundi 
sisse.

Esimeses eelfinaalis oli 
sõit pinev ning kontaktide 
tulemusel konkurentide-
ga muutusid kohad rajal nii 
mõnigi kord. Finišis oli Eric 
Marcus 10.

Teises eelfinaalis sai teh-
tud mõned muudatused kardi 
seadistuses, mis aga ei and-
nud soovitud tulemust. Sõidu 
tulemuseks jäi 11. koht. Eelfi-
naalide kokkuvõttes sai noor-
mees finaali 9. stardiruudu.

„Start finaalis õnnestus, 
kuid Eric Marcus jäi esimeses 
kurvis kahjuks karpi teiste 
taha ning kaotas kohti. 16 
ringi pikkune finaal andis aga 
aega küll oma kaotatud kohti 
tagasi võidelda. Tubli sõit ja 
konkurentidest möödumised 
tõid Eric Marcuse finišit üle-
tades tublile üheksandale ko-
hale,“ kiitis poisi isa ja treener 
Urmas Jaanimets.

2018. aastal osales Mini 
võistlusklassis ühtekokku 

Kadrina kardipoisile tuli EMV kokkuvõttes 11. koht

Spordinädala patroonid Gerd Kanter ja Ott Kiivikas.
Foto: Spordinädal 2018

elustiili muutmiseks sobivat 
hetke ja pidepunkti. EOK ar-
vates on üks sobiv moment 
oma liikumisharjumuste 
muutmiseks just Spordinä-
dal. Soovime oma üleskutsega 
jõuda ka nende ligi 50 prot-
sendini Eesti elanikest, kes ei 
tegele liikumisharrastusega 
piisavalt või üldse mitte,” rää-
kis Lusmägi.

EOK ja Ühenduse Sport 
Kõigile rahvastiku kehali-
se aktiivsuse uuringud on 
näidanud, et ligi pool Eesti 
elanikkonnast ei liigu piisa-
valt. Maailma Terviseorga-
nisatsiooni (WHO) andmetel 
peaksid täiskasvanud tegele-
ma mõõduka intensiivsusega 
aeroobse kehalise tegevu-
sega vähemalt 150 minutit 

või kõrge intensiivsusega 
aeroobse treeninguga vähe-
malt 75 minutit nädalas. Sa-
muti võib neid kahte kombi-
neerida. Aeroobset tegevust 
peaks sooritama vähemalt 
10minutiliste intervallidena.

Kuulutaja

Eric Marcus Jaanimets kimab kardil number 5.
Foto: Olga Vovtsok

27 võistlejat ning üldkokku-
võttes saavutas oma esimesel 
aastal Eric Marcus 11. koha. 
„See annab mõista, et meie 
suund ja püüdlused kanna-
vad vilja,“ rõõmustas Urmas 

Jaanimets. „Täname südamest 
meeskonda, koostööpartne-
reid ning toetajaid.“

Kuulutaja
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MÕNE REAGA

TÄNA MAAILMAS

81 aastat tagasi, 21. sep-
tembril 1937. aastal ilmus 
Londonis esmakordselt 
maailmakuulus raamat 
„Kääbik” ja järgmisel 
päeval ehk iga aasta 22. 
septembril tähistatakse 
kogu maailmas kääbi-
kute päeva.

Allan Espenberg

Inglise kirjanik John Ronald 
Reuel Tolkien (1892-1973) 
on kirjutanud palju huvita-
vaid teoseid, mis on köitnud 
miljonite inimeste kujutlus-
võimet ja muutnud nende 
mõtteviisi. Seejuures on lausa 
kultuslikeks saanud fantaasia-
rikkad raamatud „Kääbik” ja 
„Sõrmuste isand”.

Kollektsionäärid 
hindavad esmatrükki
Kääbiku-raamatu täielik peal-
kiri on „Kääbik, ehk, Sinna 
ja tagasi” (The Hobbit, or 
There and Back Again) ja 
selle esmatrüki ettevalmista-
mine võttis üsna palju aega. 
Eeskätt seetõttu, et Tolkien 
tahtis ise osaleda ka raamatu 
kujundamisel ja illustreeri-
misel, mistõttu peeti autori ja 
kirjastuse vahel väga tihedat 
kirjavahetust. Tolkien saatis 
kirjastusele mitukümmend 
kirja, millest mõned olid lausa 
viieleheküljelised.

Juba 1936. aastal joonistas 
Tolkien jutustuse juurde mitu 
pilti ja kaarti ning saatis need 
kirjastusele. Kuigi autori il-

lustratsioonid tõstsid raama-
tu omahinda, olid kirjastajad 
joonistustest vaimustuses ja 
need otsustati raamatusse li-
sada.

Kirjastuse liige Susan Dag-
nall kirjutas ühes kirjas Tol-
kienile, et tema pildid on 
võluvad, mistõttu nad ei saa-
nud neid raamatust välja jät-
ta, kuigi majanduslikult oli 
see kahjulik. Siiski ühes osas 
öeldi autorile ära, sest üht 
maakaarti polnud võimalik 
Tolkieni mõtte kohaselt rea-
liseerida.

Juulis 1937 esitas Tolkien 
kirjastusele oma nägemuse ka 
raamatu ümbrispaberist, mil-
lele oli ta joonistanud mäed, 
puud, kotkad, päikese, kuu ja 
draakoni. Kirjastajad jäid tao-
lise kontseptsiooniga rahule 
ja 21. septembril 1937. aas-
tal avaldas Londoni kirjastus 
George Allen & Unwin Ltd 
teose.

Kääbiku-raamatu esimene 
tiraaž oli 1500 eksemplari. 
See võeti lugejate poolt väga 
hästi vastu, mistõttu juba det-
sembri alguses trükiti juurde 
uus ports raamatuid – veel 
2300 eksemplari. Tänaseks 
on „Kääbikut” müüdud küm-
neid miljoneid eksemplare.

Seejuures on esimese, 
1937. aasta väljaande raa-
matud väga kõrgelt hinna-
tud kollektsionääride hulgas. 
Mõni on neist oksjonil maha 
müüdud 60 000 naelsterlin-
gi (üle 66 000 euro) eest, aga 
autori märkusega eksemplar 
läks ostjale maksma koguni 
137 000 naela (üle 151 000 

euro).
Lugejate kõrval olid kää-

bikute loost vaimustunud ka 
kirjanduskriitikud. Seetõttu 
pöördus kirjastus Tolkieni 
poole palvega kirjutada raa-
matule järg, millega kirjanik 
hakkas juba 1937. aastal lõpus 
tegelema. Järjena mõeldud 
romaan sai pealkirjaks „Sõr-
muste isand” (The Lord of 
the Rings) ning see ilmus sõja 
ja paberipuuduse tõttu esma-
kordselt alles 1954. aastal.

„Kääbikut” on tänaseks tõl-
gitud enam kui 40 keelde, 
kusjuures eesti keeles on seda 
raamatut Lia Rajandi (1929-
2014) tõlkes avaldatud senini 
viiel korral: 1977, 1995, 2002, 
2007, 2012.

Kaks ülemaailmset 
tähtpäeva
Aga homme, laupäeval või-
vad kõik soovijad tähista-
da ülemaailmset kääbikute 
päeva. Kääbikud on Tolkie-
ni poolt välja mõeldud liik 
Keskmaal elavaid väikesekas-
vulisi, inimeselaadseid, hea-
südamlikke ja vapraid olen-
deid. Tuntumad kääbikud on 
Frodo Paunaste (Frodo Bag-
gins) ja tema onu Bilbo Pau-
naste (Bilbo Baggins).

22. september on valitud 
tähtpäevaks seepärast, et 
kääbikud Bilbo ja Frodo on 
sündinud ühel ja samal kuu- 
päeval – 22. septembril, kui-
gi erinevatel aastatel. Bilbo 
on sündinud 22. septembril 
Keskmaa Kolmanda ajas-
tu 2890. aastal ja Frodo 22. 
septembril Kolmanda ajastu 

Loodusfotovõistluse Vereta 
Jaht tänavuseks võidutööks 
kuulutati Indrek Ilometsa 
foto metstildrist. Fotovõistlu-
se žürii poolt valitud tööd on 
vaatamiseks väljas RMK Tal-
linna kontori aatriumis 23. 
oktoobrini.

Vereta jahi peakorraldaja 
Tiit Hundi sõnul soosis tä-
navune kuiv ja kuum kevad 
jäneste, kitsede ja sookurgede 
ohtrat liikumist. „Aasta loom 
ilves end jahilistele seekord 
ei ilmutanud. See ei tähenda, 
et ilves metsast päris kadu-
nud oleks, sest jälgi oli näha. 
Ilvese arvukus ei ole siiski 
ka 2010. ja 2011. aasta lume-
rohketest talvedest, mis tema 
toidulaualt metskitse viisid, 
taastunud,“ rääkis Hunt.

Parimaks osutus seekord 
foto jõgede ja ojade kallastel 
tegutsevast kahlajast, pisike-
sest metstildrist. Indrek Ilo-
mets märkas talle võidu too-
nud lindu pärast mitu tundi 
kestnud edutut jahipidamist.

„Autoga edasi liikudes tõu-
sis ühel juba varjulisel met-
savaheteel kraaviperve äärest 

õhku metstilder ja lendas üle 
tee puude vahele. Peatasime 
auto ja kõndisin, lootuses 
teda näha, poolsada meetrit 
edasi. Okste vahel olev lind 
laskis kuuldavale lühikesi 
ärevaid hüüdeid ja minu lähe-
nedes lendas puu latva mu ja-
hikaaslasele poseerima. Vast 
viie-kuue minuti pärast, kui 
mõtlesin lahkuda, tuli linnu-
ke tagasi kuuse latva, mille 
taha oli päike suunanud ilu-
sa taustavalguse,“ kirjeldas ta 
foto saamislugu.

„Jäädvustatud pilt ei tun-
dunud endale aparaadi mo-
nitorilt vaadates esialgu kuigi 
muljetavaldav, sest eelkõige 
jäi meelde metstildri ärevad 
hüüud ja kindla mustriga te-
gutsemine, ilmse sooviga 
meid oma pesapaigast eemale 
meelitada,“ meenutas Ilomets.

Vereta Jahti peeti tänavu 
18.–19. mail Pärnumaal Lod-
jal. RMK ja Overalli korral-
datavast fotojahist võttis sel 
aastal osa 36 fotograafi, kelle 
„saakloomaks” oli tänavune 
aasta loom – ilves.

Vereta Jaht on pärisjahile 

„Eesti selgeltnägijate 
tuleproov“ sai avapaugu
Neljapäeval ja otse loomulikult kolmeteistkümnendal sep-
tembrikuu päeval läks eetrisse „Eesti selgeltnägijate tule- 
proovi“ esimene osa. Samal kuupäeval toimus Coca-Cola 
Plazas, A Le Coq sviidis ka nõiasaate uut hooaega tutvustav 
üritus.

Kohal viibis enamik saates osalejaid, tuntud mustkunstnik 
Jürgen Veber, põhisaatejuht Eve Kallaste ja mitmed teised 
asjaga seotud inimesed.

Sarja tutvustaval üritusel võis kuulda, et „Eesti selgeltnä-
gijate tuleproovi“ vaadatavus ja populaarsus on pigem tõu-
suteel. Sellest räägib ilmekalt asjaolu, et nüüd TV3-s näida-
tavale sarja viiendale hooajale kandideerisid osavõtmiseks 
sajad ekstrasensid Eestile lisaks Lätist, Soomest ja Ukrainast. 
Ukraina esindaja pääses ka finaali, kuhu uksed avanesid 
kokku neljateistkümnele võimekamale.

Kusjuures huvitava faktina võib välja tuua, et meie sel-
geltnägijate mõõduvõttu loetakse palju ausamaks kui Vene-
maa hoopis võimsama vastava formaadi puhul.

Tutvustusel toodi ka välja, et värske hooaja kõik saated 
pole veel isegi valmis ja kui kellelgi vaatajatest peaks kandi-
daatidele lahendamiseks mõni põnev lugu olema, siis tasuks 
kindlasti tegijatega ühendust võtta.

Esimene episood, mida ka nõiasaate avaüritusel näidati, 
oli siinkirjutaja hinnangul teostatud sujuvalt ja tempokalt, 
ei puudu humoorikad momendid, omamoodi veenevgi. Mil 
määral on kogu selle saate näol tegu lavastatud või kokkule-
pitud sõuga, jääb vaataja otsustada.

Ülo Külm

Vereta jahi meistriks tuli Indrek Ilomets

sarnanev jaht, kus relvadeks 
fotokaamerad, laskemoonaks 
mälukaardid ning jahisaagiks 
hulgaliselt looma- ja loodus-
pilte. Ei ühtegi pauku, ainult 
vaiksed kaameraklõpsud. 
Loodusfotovõistluse eesmär-
giks on iseloomustada piltide 
kaudu piirkonna maastikke ja 
selle asukaid.

Esimene Vereta jaht toimus 
1997. aastal Järvamaal Väät-

sal. 20 aasta jooksul on võist-
lusel jahitud kõike ja kõikjal, 
vee all ja vee peal. Varasema-
tel aastatel on saakloomaks 
olnud kobras, metssiga, met-
sis, põder, hirv, ilves, mets-
nugis, mäger, teder, saarmas, 
metskurvits, metskits, ronk, 
kährik ja metssiga.

Kuulutaja

Loodusfotovõistluse võitja püüdis pildile metstildri.
Foto: Indrek Ilomets

1937: meie hulka ilmusid kääbikud

„Kääbiku“ esmaväljaanne.
Allikas: wikipedia.org

2968. aastal.
Mõne Tolkieni järgija ar-

vates on aga eksitav tähistada 
kahe kääbiku sünnipäeva 22. 
septembril, kuna tegelikult 
pidavat Bilbo ja Frodo sün-
nipäev meie kalendri järgi 
langema hoopis 12., 13. või 
14. septembrile. Kuidas selle-
ga ka ei ole, on siiski just 22. 
september saanud kääbikute 
päevaks.

Kääbikute päeva kehtestas 
USA Tolkieni Ühing ametli-
kult 1978. aastal, kuigi päeva 
oli tolkienoloogide hulgas tä-
histatud juba ka varem. Seda 
nädalat, kui tähistatakse kää-
bikute päeva, nimetatakse 

alates 1978. aastast Tolkieni 
nädalaks (Tolkien Week) 
ning selle keskmes pole ainult 
kääbikute-lood, vaid kõik 
Tolkieni teosed.

Kääbikute päeval on kom-
beks korraldada kääbikute 
pidusid koos rikkaliku toi-
dulaua, tulevärgi, tantsu-
de, muusika, ilunumbrite, 
kostüümide ja üleüldise lõ-
butsemisega. Paljud käivad 
sel päeval ringi kääbikute 
kombel – paljajalu.

Lisaks võib öelda, et iga 
aasta 25. märtsil viiakse maa-
ilma paljudes riikides läbi 
rahvusvahelist Tolkieni lu-
gemise päeva. Seda tähistati 

esmakordselt 2003. aastal. 
Vaatluse all oli mitu võima-
likku kuupäeva, nagu näiteks 
Tolkieni sünnipäev (3. jaa-
nuar), Bilbo ja Frodo sünni-
päev (22. september), Ara- 
gorni kroonimine kuningaks 
Elessari nime all (1. mai) ja 
teised.

Kuid lõpuks valiti hoopis 
25. märts, mil leidis aset mitu 
seika, kuid selle päeva täht-
sündmuseks oli Tolkieni tri-
loogia „Sõrmuste isand” ühe 
peategelase Sauroni kukuta-
mine ja tema kantsi Mordori 
hävinemine.

Iga aasta 25. märtsil loe-
takse kogu maailma avalikes 
paikades, nagu raamatuko-
gudes, koolides, kohvikutes 
ja parkides ette katkendeid 
vanameistri teostest. Seejuu-
res on ettelugejateks tuntud 
kirjanikud või muidu kuulsad 
inimesed ja avaliku elu tegela-
sed. Ka Eestis on Tolkieni lu-
gemise päeva korraldatud.

Tolkieni seltsi esimees 
Shaun Gunner on öelnud: 
„Miljonid inimesed on näi-
nud „Kääbiku“ filmi ja veel 
rohkem miljoneid on luge-
nud raamatut. Kui sa oled 
filmi juhuslik fänn või raa-
matu pühendunud lugeja, siis 
on Tolkieni lugemise päev 
suurepärane võimalus istuda 
koos oma sõprade ja perega, 
et nautida üheskoos Keskmaa 
kaunist maailma. J. R. R. Tol-
kien kirjutas kaks kõigi aega-
de enimmüüdumat raamatut, 
mis on märk tema suurtest 
oskustest kirjanikuna ja või-



16 REKLAAM Kuulutaja reede, 21. september 2018

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

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

Sealiha al 2,50 €/kg

Oma Põrsa lihapoest leiad rikkaliku valiku
värsket sealiha. Müügil meie lihameistrite

poolt valmistatud kulinaariatooted,
paneeritud snitslid ja kotletid ning

erinevad singi- ja vorstitooted.

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 30 €

Jaama pst 5, Rakvere Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com Koduleht: www.küttesalong.ee• •

Ideest teostuseni!

valmistatud eestimaisest puidust

vastavad kõrgeimale standardile

heleda värvusega

ühtlase kvaliteediga

Olete oodatud ostma!

preemiumklassi puidugraanulid

Sul on vaja ust?

Palju tooteid laos kohe olemas
Mõõdame ja paigaldame

www.kvaliteetuks.ee
Lai 1 Rakvere

tel: 5660 2630
e-mail: info@kvaliteetuks.ee

Tutvu toodetega kodulehel:
või astu läbi meie salongist

Täpsem info
või saada meile

Kvaliteetuks OÜ aitab!
Pakume kõikvõimalikke uksi

nii metallist kui puidust

300 € 399 € 350 € 405 € 128 € 232.80 € 132 €

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

VIHMAVEESÜSTEEMID LAOKAUBANA,
MÜÜK JA PAIGALDUS
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VIHMAVEESÜSTEEMID TOOTJA ESINDAJALT!
Tapa, Ülesõidu 8, / avatud 8:00-17:00 /  Tel. 55 560 167

info@proplekitood.ee / www.proplekitood.ee

-20%

PRO PLEKITÖÖD

www.facebook.com/EhituseABC

22.-23. september

-25%
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m
al
t Nüüd ka 

e-poes!

-25%
Kõik hõbesõrmused

Pakkumine kehtib septembri lõpuni
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