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   Stik Autoremont

  Diagnostika ja elektritööd
  Alarmide ja lisaseadmete paigaldus
  Generaatorite ja starterite remont
  Lisasoenduste diagnoosimine ja remont
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STIK Rakvere

Vabaduse tn 12, Rakvere

Tel +372 322 3855

Mob +372 520 5245
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MÕNE REAGA

www.facebook.com/EhituseABC 

-25%Kampaania tingimused: 
www.ehituseabc.ee

28.-29. september

KÕIK
KAUBAD

Sel laupäeval toimub 
üle-eestiline külastus-
sündmus „Maal elami-
se päev“, mille avaüri-
tus peeti kesknädalal 
Sõmerul. Kõlama jäi 
mõte, et maal soovitak-
se elada küll, kui teatud 
tingimused täidetud on.

Liisi Kanna

Just Sõmerul toimus ava-
üritus seepärast, et Rakvere 
vald, eesotsas vallavanem 
Maido Nõlvakuga, on ol-
nud n-ö asja juures alates 
maale elama kutsuva üritu-
se idee sünnist. Praeguseks 
on „Maal elamise päeva“ ko-
dulehel osalevate omavalit-
suste arvuks märgitud 36, 
Lääne-Virumaal löövad li-
saks Rakvere vallale kaa-
sa Haljala, Viru-Nigula ja 
Väike-Maarja vald.

Üritust eest vedava MTÜ 
Eesti Külaliikumine Kodu-
kant juhatuse liige Krista 
Habakukk rääkis, et maal 
elamist propageerivaid üri-
tusi on teisigi, kuid nende 
puhul on puudu üks oluline 
aspekt – milline on tegelik 
elukeskkond inimese jaoks, 
kes on valimas oma elu-
kohaks maapiirkonda.

„Millised on avalikud tee-

Targas Majas peeti 
linnapeade pakti seminari

M öödunud kuul liitus Eesti Linnade ja Valdade Liit 
toetajaliikmena energiasäästu-alase Euroopa lin-
napeade paktiga, sellega seoses toimus neljapäeval 

Rakveres omavalitsustele suunatud seminar.
„Paljud Eesti linnad, sealhulgas mõlemad suuremad lin-

nad, on juba sellele teele asunud. Aga küll küllale liiga ei tee 
ja tänanegi üritus on sellepärast oluline, et siin on ka nen-
de linnade esindajaid, kes veel selle initsiatiiviga liitunud 
ei ole,“ sõnas Rakvere Linnavolikogu esimees, Euroopa 
Regioonide Komitee Euroopa linnapeade pakti suursaadik 
Mihkel Juhkami.

„Linnapeade pakt sai alguse aastal 2008 ja Rakvere oli esi-
meste liitujate hulgas. Miks me seda tegime? Sellepärast, et 
olime kümmekond aastat varem asunud just sellele teele, 
mille toetuseks antud pakt loodud on. Seda eelkõige kahes 
plaanis: ühest küljest tegelesime väga aktiivselt linnale kuu-
luvate hoonete renoveerimisega energiasäästlikuks ja teisest 
küljest olime pannud tugevalt õla alla korterelamute reno-
veerimise programmile Rakvere,“ meenutas Juhkami.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei mär-
kis, et seepärast otsustatigi rahvusvaheline seminar korral-
dada just Rakveres – märgilises kohas. „Rakvere on Eesti 
omavalitsustest kõige pikaaegsem linnapeade pakti liige. 
Rakvere linn on paljugi inspireerinud ka meie liitu astu-
maks seda julget ja tarka sammu,“ lausus Trei.

„Tegemist on väga suure ja mõjuka Euroopa paktiga, mil-
le kõige säravam eesmärk on, et kõik liitunud omavalitsu-
sed peavad võtma kasutusse erinevaid meetmeid kasvu-
hoonegaaside vähendamiseks. Näiteks on kokku lepitud, et 
aastaks 2030 peaksid liitujad oma haldusterritooriumil vä-
hendama kasvuhoonegaase 40 protsenti,“ kirjeldas liidu ase-
direktor, lisades, et tänaseks on paktiga liitunud üle kaheksa 
tuhande omavalitsuse.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu ülesanne toetajaliikmena 
on pakti tutvustamine ja allakirjutanud omavalitsuste toe-
tamine.

Liisi Kanna

„Maal elamise päev“ sai avapaugu

Rahvastikuminister Riina Solman avaüritu-
sel ettekannet pidamas. Foto: Liisi Kanna

nused, mida kohalik oma-
valitsus oma inimestele pa-
kub? Milline on hariduse 
kvaliteet? Milline on tervis-
hoiu kvaliteet? Millised on 
huviala võimalused? Millised 
on töökohad, kuhu ettevõt-
ted inimesi ootavad? Millised 
on teed, internet, kaubandus? 
Ehk siis milline on elukesk-
kond, mis tegelikult paneb 
inimese otsustama, kas elada 
maapiirkonnas,“ loetles Haba-
kukk küsimusi, mis kolimist 
plaanival inimesel tekivad.

„Minu tutvusringkonnas 
on palju neid, kellel on kaks 
kodu – maa- ja linnakodu. 
Pühepäeval ei taheta kuidagi 
hakata linnakoju tagasi liiku-
ma. Mõeldakse: „Kui saaks, ei 

läheks.“ Meie ülesanne ongi 
seda ideed võimendada. Näi-
data, et maal on tegutsemis-
lusti, on õlg-õla kõrval 
tunnet,“ rääkis korraldaja.

Habakukk märkis, et ava-
päeva eesmärk on algatusele 
hoo sisse lükkamise kõrval ka 
soov teada saada, kuidas riik 
seda kogukondade ja oma-
valitsuste pingutust näeb ja 
hindab. Koosviibimisel osa-
lesidki kolme ministeeriumi 
esindajad.

Riigihalduse minister Jaak 
Aab rääkis haldus- ja riigi-
reformi mõjudest maaelu 
elavdamisel. Minister nentis 
ka, et mida rohkem saab ko-
halikul tasandil otsustada ja 
arendada, seda parem.

„Esimene vedur on oma-
valitsus ja just teda tuleb ka 
riikliku poliitikaga rohkem 
toetada. Ja kuna eelarve on 
kuuteema, siis saan öelda, et 
omavalitsuste tulubaasi tuleb 
raha juurde ka järgmine aasta. 
Omavalitsustele, kes pärast 
haldusreformi on suuremad, 
tuleb anda rohkem vahendeid 
ja otsustusõigust. Kui oma-
valitsusel on vahendid, siis 
on võimalus kindlustada häid 
elutingimusi ja -keskkonda ka 
maal ja hajaasustuses,“ sõnas 
Aab.

Kohaliku tasandi olulisust 
tõstis esile ka Maaeluminis-
teeriumi põllumajandus- ja 

maaelupoliitika asekantsler 
Marko Gorban. „Poliitikat 
saab teha nii ülevalt alla kui 
alt üles. Meie Maaeluminis-
teeriumis oleme seda meelt, 
et otsused peaks põhinema 
alt tuleval initsiatiivil. Vast 
kõige edukam näide otsus-
tusprotsessi delegeerimisest 
kohalikele kogukondadel on 
Leader-lähenemine,“ arutles 
Gorban.

Rahvastikuminister Riina 
Solman tõdes, et praeguste 
prognooside juures elab aas-
taks 2045 maapiirkonnas tun-
duvalt vähem inimesi. Näi-
teks kui Lääne-Virumaal elab 
praegu 59 000 inimest, siis 
selleks ajaks alla 43 000, ehk 
veerandi võrra vähem.

„Kui samad rahvastiku-
mustrid jätkuvad, siis sellisel 
juhul on stsenaarium selli-
ne – meie kätes on seda muu-
ta. Saame neid suundi lee-
vendada ja pidurdada,“ sõnas 
minister, märkides, et siiski 
on ka rahvastikugruppe, kes 
soovivad justnimelt linnast 
maale kolida ning neid suun-
dumusi tuleks toetada.

Kolme olulise mõjutaja-
na tõi ta seejuures välja oma 
kodu soetamise võimaluse 
ning sellega seoses laenude 
parema kättesaadavuse, töö-
koha olemasolu ning head 
ühendused.
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Rakvere linnavolikogu 
istungil avaldati 11 
poolthäälega umbusal-
dust linnapea Marko 
Tormile. Juba on käimas 
läbirääkimised uue või-
muliidu moodustami-
seks.

Liisi Kanna

Möödunud kuul algatati Rak-
vere linnapea Marko Tormi 
umbusaldamine seoses prob-
leemidega Moonaküla täna-
vate renoveerimise asjaaja-
mises. Kolmapäeval peetud 
linnavolikogu istungil andis 
linnapea ametist vabastami-
se poolt hääle 11 volinikku. 
Kuni uue linnajuhi valimise-
ni määrati linnapea kohuseid 
täitma Triin Varek.

Umbusaldamist toetasid: 
Siret Kotka-Repinski ja Vale-
ri Vaselenko Keskerakonnast, 
valimisliidus Rakvere Heaks 
kandideerinud ning hiljuti 
Keskerakonna fraktsiooni-
ga liitunud Andres Jaadla ja 

Allan Jaakus, Velvo Väli ja 
Kelly Konetski-Ramul SDE-
st, Anti Poolamets ja Mar-
ti Kuusik EKRE-st, Isamaa 
esindajad Kert Karus ja Olev 
Puldre ning sõltumatu voli-
kogu liige Roman Kusma.

Mihkel Juhkami ja Sven 
Hõbemägi Isamaast hääletu-
sel ei osalenud ning Marko 
Pomerants puudus. Kohal ei 
viibinud ka keskerakondlast 
Liidia Bobkovat.

Keskerakonna fraktsioo-
ni juhi Siret Kotka-Repinski 
sõnul jõuti umbusaldamiseni 
linnapea juhtimisstiili tõttu 
ning tegemist on usaldus-
kriisiga. „Ka koalitsiooni-
partnerid, Keskerakond ja 
osa Isamaast, umbusaldasid 
linnapead, mis tähendab, et 
see koalitsioon on lõppenud. 
Uued koalitsiooni läbirääki-
mised juba käivad ja ma ar-
van, et varsti võib kuulda esi-
mesi arenguid. Kindlasti on 
see on laiapõhjalisem koalit-
sioon,“ kommenteeris Kotka-
Repinski, lisades, et keskera-
konna linnapeakandidaat on 
Triin Varek.

Koosolekul arutati 
turvalisus- ja liiklusküsimusi

L äinud nädalal toimus Rakvere linnavalitsuses tänavu 
teist korda turvalisuse ja kuriteoennetuse komisjoni 
ning liikluskomisjoni ühiskoosolek, kus otsustati res-

sursside efektiivsemaks kasutamiseks moodustada ühend-
komisjon, kuna arutatavad teemad kattuvad suuresti.

Koosolekul tulid jutuks linnaosade liikluskorralduslikud küsi-
mused, teostatud tööd ja planeeritud investeeringud, avalik kord 
meelelahutusasutuste läheduses ning talihooldus linnaruumis.

Ühe teemana tuli jutuks pöördumine Maanteeameti poole 
seoses Silberauto esise liiklussõlme väljaehitamisega, mille osas 
pole linna ja maakonna tasandilt viie aasta jooksul tehtud taotlu-
sed siiani kahjuks tulemusi andnud. Tallinna-poolne viaduktile 
pääs AS Silberauto Rakvere esinduse ees ja Moonaküla väljasõi-
dul on teeületamiseks jätkuvalt riskantne koht – pime, valgusta-
mata, samuti puudub seal kõnnitee.

Nüüd tehti kohalike omavalitsuste juhtide algatusel Maantee-
ametile Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu poolt ühispöördumine, 
mille kohaselt on maakonnas prioriteediks kahe liiklusohtliku 
sõlme, Rakvere Tallinna poolse viadukti ja Sõmeru ristmiku la-
hendamine ning seal liiklusturvalisuse parendamine.

Koosolekul kõneldi ka talihoolduse ettevalmistustest. Tulene-
valt eelmisest lumerohkest talvest otsustati üle vaadata seni keh-
tinud Rakvere linna tänavate ja avalike objektide prioriteetsus-
klassid, sest teede- ja tänavavõrgu korrastamisega lisandub mit-
meid tsoone, kus on vaja teostada lumevedu. Samuti on teede 
talihooldusele linna eelarves ette nähtud rohkem vahendid.

Lisaks arutati probleemseid liikluskorralduslike kohti ja otsus-
tati, et: Pika ja Tallinna tänava ülekäigurada tõstetakse Tallinna 
tänaval ülespoole (Õllepruuli tänava otsa); Tallinna ja Valli-
kraavi tänava ristumiskohal asuval vasakpöördel markeeritakse 
peatumise joon vasakpöörde teostajatele; Kungla lasteaia parkla 
liiklusmärgile paigaldatakse lisatahvel „Parkimine lubatud kell 
19.00–7.00“; skate-pargist Kastani puiesteele suunduva ülekäigu-
raja ette paigaldatakse väravad ja valgusti; Maanteeametile te-
hakse ettepanek valgustada Põhjakeskuse Tallinna poolsel välja-
sõidul asuv ülekäik kergliiklusteele; tervisekeskuse valmimisega 
avatakse Vilde tänava ots kõigile liiklejaile.

Kuulutaja

AVALIKU KORRA 
RASKE RIKKUMINE
21. septembril teata-
ti, et Vinni vallas soori-
tas 49-aastane mees lasu 
stardipüstolist 16-aastase 
noormehe suunas.

VARGUS
21. septembril teatati, et 
Kadrina vallas Mõndavere 
külas tungiti sisse talu kõr-
valhoonesse ning varastati 
muruniiduk McCulloch ja 
kompressor. Lõhkumise ja 
vargusega tekitati kokku 
1250 eurot kahju.

KEHALISED 
VÄÄRKOHTLEMISED
21. septembril teatati, et 
Rakvere vallas tungiti kal-
lale 36-aastasele mehele.

20. septembril teatati, 
et Tapa linnas Hiie täna-
val tungis 26-aastane mees 
kallale oma 23-aastasele 
elukaaslasele. Politseinikud 
pidasid mehe kahtlustata-
vana kinni.

ARVUTIKELMUS
19. septembril pöördus po-
litseisse 45-aastane Vinni 
valla elanik avaldusega. Su-
vel soovis ta sõlmida ühe 
ettevõttega laenulepingut 
35 000 euro saamiseks. Sel-
leks kandis ta kolmele eri-
nevale välismaisele kontole 
kokku 29 080 eurot, kuid 
laenu ei saanud.

 Marko Torm avaldas umbusaldushääle-
tuse eel tänu senise usalduse eest ning 

ütles, et on endast andnud kõik. Foto: Liisi 
Kanna

Rakvere 
koalitsioon 
lagunes

Marko Torm nentis, et hää-
letustulemus üllatusena ei tul-
nud. „Oli teada, et on 50-50 
võimalus. Mina kedagi mõ-
jutamas vahepeal ei ole käi-
nud, oleme teinud oma tööd 
ja lasknud volikogu liikme-
tel toimetada oma südame-
tunnistuse järgi,“ sõnas endi-
ne linnapea.

„Olen tänulik selle eest, et 
mul on olnud võimalus rak-
verelasi teenida ja olla Rak-
vere linnapea. Ma olen en-
dast koos oma meeskonnaga 
andnud kõik. Kindlasti saaks 
palju asju teha paremini, aga 
vähemalt meil ei ole selles 
mõttes kahetsust, et me ei 
oleks teinud. Me oleme tõesti 
teinud südamega, kirglikult, 
töötunde lugemata, ja on ol-
nud au,“ võttis Torm linna-
pea ametis oldud aja kokku.
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Pakkuda tööd 
kogemustega 

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

Tel 322 3744

Pakkuda tööd kogemustega 
AUTOPESIJALE, kes oskab ka 

poleerida.

Tel 322 3744

PAKUME TÖÖD:
- MOBIILSEHAKKURI 

OPERAATORILE 
- HAKKEVEOKI JUHILE

Info telefonil 506 7437

PAKUN TÖÖD

• Otsime portugali keelt vabalt valdavat 
inimest, kes on abiks portugali keelt kõne-
levale koolilapsele keeleoskuse hoidmisel. 
Tundide arv nädalas/kuus ja hind kokku-
leppel. Tel 504 3823

• Varjupaikade MTÜ pakub tööd Rakveres 
asuvas loomade varjupaigas. Tööülesan-
neteks on loomade varjupaika toimetami-
ne ja igapäevane hooldamine. Töötajalt oo-
tame tõsist ja suurt soovi tegeleda kodutute 
loomadega, tugevat empaatiavõimet ning 
B-kategooria juhtimisõigust. Töö toimub 
vahetustega ning väljaõpe kohapeal. Töö-
tasu 600 €. CV ja motivatsioonikiri : merike.
torm@varjupaik.ee, lisainfot saab meie 
personalijuhilt telefonil 516 7099

• CarDrive OÜ pakub tööd kogemustega 
autotehnikule. Info tel 507 3030 või saada 
CV info@cardrive.ee

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

• Soovin koduabilist Rakvere linnas, kolmel 
korral nädalas. Tel 5561 4458

• Vajatakse abitöölist (välimüük), nõutav 
B-kategooria juhiluba. Tel 528 5416

• Sõmeru salong pakub tööd juuksurile 
ja kulmutehnikule. Olemas kliendibaas 
ja töögraafi k paindlik, huvi korral helista 
tel 5591 9177

• Laenukontor Komisjonipood otsib 
müüjaid, täistööajaga ja osalise tööajaga. 
Tel 5556 7388

• Pakun tööd üldehitajale Lääne Virumaal, 
uusehitus kipsitööd, krohvimine mp 75, 
maalerdus. Tel 5193 6628

• Optimus Mööblikauplus Rakveres 
pakub tööd monteerija-laotöölisele. 
Info tel 518 1449  või rakvere.tallinna@
optimus24.ee

• Pakun tööd Rakvere kesklinnas katuse 
tõrvajale, 200 m2, üks kiht ruberoidi. Tel 
5648 6638

OTSIN TÖÖD

• Kogemustega ja kohusetundlik maja-
hoidja/kojamees soovib leida tööd. Tel 
5565 4047

• Puhastusteenindaja otsib tööd. Tel 
5675 5265

• Mees otsib ehitustööd (oma tööva-
hendid). Tel 5374 1478

• Kaevan peenramaad ja teen välikoris-
tust linna piires. Tel 5462 2417

• Pensionil olev rekkamees otsib tööd 
B-kategooria sõidukil või väiksemal veo-
kil, võib ka muud pakkuda. Tel 5661 9313

KOOLITUSED

• Alustame taas vene keele suhtluskur-
susega algajatele ja taasalustajatele. 
Kursus toimub Rakvere Ametikoolis 
minigrupis (3-6 õppijat) ja kestab 40 akad. 
tundi. Julge suhtlemine viib eesmärkide 
täitumiseni. Täpsem info tel 5344 4542 
või http://www.apkeelekursus.eu , An-
nika Kasikov

• Inglise keele vestluse kiirkursus (20 
tundi, vajadusel jätkame) algajatele ja 
taasalustajatele Tsentrumis Koidula 1 ala-
tes E 30.09, T 1.10, K 2.10 kella 18-19.30. 
Hind 60 €, sisaldab õppematerjale. Reg 
tel 5566 1419
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7.–11. oktoobril ootavad koo-
lid ettevõtjaid ja tippjuhte 
õpilastega oma lugu jagama. 
Sel aastal oleme purustamas 
osalejate arvu rekordit, kuid 
veel vajame sinu abi!

„Minu lugu“ algatusega ta-
hame inspireerida peatseid 
koolilõpetajaid ühe ettevõtja 
isikliku loo kaudu märkama 
ettevõtlikkust ja olema ise 
ettevõtlik. Seetõttu kutsu-
simegi oma mõttega kaasa 
hulga edukaid ettevõtjaid ja 
tippjuhte, kes räägivad ühe 
koolitunni jooksul noortele, 
kuidas neist said ettevõtjad 
või juhid ja millised on olnud 
nende olulisemad õppetunnid 
sellel teel.

Meil on kirjas 200 kooli 
ning 146 ettevõtjat ja juhti, 
kes on valmis jagama kooli-
õpilastega oma lugusid. Koo-
linoorte huvi „Minu lugu“ 
algatuse vastu on väga suur ja 
nad tahavad kuulda just sinu 
lugu!

Lääne-Virumaal ootavad 
inspireerivat ettevõtjat järg-

mised koolid: Rakke Kool, 
Kadrina Keskkool, Rakvere 
Põhikool, Rakvere Reaal-
gümnaasium, Simuna Kool, 
Muuga-Laekvere Kool, Vin-
ni-Pajusti Gümnaasium, 
Roela Põhikool, Sõmeru Põ-
hikool ja Rakvere Eragüm-
naasium.

Aita kujundada homsete 
otsustajate ettevõtlikku elu-
hoiakut, inspireeri ja toeta 
noori talente! Registreeri 
end kohe: www.mystory.ee/
registreeru.

„Minu lugu“ toimub viien-
dat aastat ja seda korraldavad 
Eesti Tööandjate Keskliit, SA 
KredEx, Ettevõtluse Arenda-
mise Sihtasutus, SA Tuleviku 
Kool, Advokaadibüroo Hed-
man Partners ja Teenusma-
janduse Koda.

Eelmisel aastal käisid pro-
jekti raames oma lugu jaga-
mas 104 ettevõtjat 97 koolis.

„Minu lugu“ korraldusmeeskond

Vähekindlustatud 
peredele koguti seitse 
kastitäit koolitarbeid
Augusti lõpus alustatud 
Omniva Rakvere jaotus-
keskuse aktsioon Rakvere 
linna vähekindlustatud pe-
rede lastele osutus erakord-
selt edukaks. Jaotuskeskuse 
töötajad andsid esmaspäe-
val Rakvere linnavalitsusele 
üle seitse kastitäit kooliks 
vajalikke asju, mis kogu-
miskastidesse toodi.

Kooliasjade kogumiskast 
asus Rakvere postkontoris 
ja asju sai sinna igaüks viia 
kuni 14. septembrini. Koo-
litarbeid saabus rohkelt nii 
postkontorisse kui ka otse 
jaotuskeskusesse teistest 
Eestimaa linnadest. Kesk-
misest rohkem pakke saa-
bus Tallinnast ja Jõgevalt.

Kõige enam koguti vi-
hikuid, kirjatarbeid, värvi-
pliiatseid, pastakaid, kunsti-
tarbeid, toodi ka teipi, kar-
tongi, raamatuid ja pinaleid.

Kuulutaja

Ootame Lääne-Virumaa 
ettevõtjaid õpilastega 
oma lugu jagama

MÕNE REAGA
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H o o a j a  a v a k o n t s e r t

PETERBURI 

FILHARMOONIAORKESTER

Sergei Dogadin (viiul)              Dirigent Nikolai Aleksejev

Tšaikovski. Viiulikontsert D-duur op. 35 
Rahmaninov. Sümfoonia nr 2 e-moll op. 27

VABA AEG

KUHU MINNA MÕNE REAGA
GUSTAVI MAJA
3. oktoober kell 18.30 loeng-praktika „Jooga tähendus ja ajalugu“
5. oktoober kell 12 Kadri Riisiku konstellatsioon „Vanemate ja laste 
vahelised suhted“, kell 16 „Mees ja naine. Harmoonilised paarisuhted“
10. oktoober kell 18.30 loeng „Esmaabi eeterlike õlidega“
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

RAKVERE TEATER
28.09 kl 15.00 Nagu peeglis Rakvere Teatri väike maja (lav. Madis 
Kalmet)
3.10 kl 19.00 See kõik on tema Rakvere Teatri väike maja (lav. Helen 
Rekkor)

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot
28. september diskoripuldis mängib muusikat DJ Alex-S

RAKVERE KULTUURISÜNDMUSED
12. september–12. oktoober fotonäitus „Udu ja valgus Eesti luules“ 
Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
28. september kell 11–17 energiamess „Kütame!“ Rakvere Keskväljakul
1. oktoober kell 14 muusikapäeva kontsert Rakvere Kultuurikesku-
ses, esinevad Marten Altrov (klarnet) ja Ingely Laiv (oboe), Johan 
Randvere (klaver)
5. ja 6. oktoober kell 19 Karakter teater Max Frisch „Sinihabe“ Viru 
Maakohtu Rakvere kohtumajas
7. oktoober kell 15 töötuba ja kell 18 tantsulavastus „Object.ify“ 
Rakvere Kultuurikeskuses
9. oktoober kell 10.30 Urve Tinnuri raamatuesitlus Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogus
9. oktoober kell 13.30 loeng „Ohutusest liikluses“ Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogus
13. oktoober kell 12 eakateklubi „Hämarik“ pidu Rakvere Kultuuri-
keskuses
13. oktoober kell 18 Naised Köögis kontsert „Viimased lumeta päevad“ 
Rakvere Kultuurikeskuses

LÄÄNE-VIRUMAA PUUETEGA INIMESTE KODA
2. oktoober kell 17 – üldkoosolek (ühingute juhid) koja ruumis
4. oktoober kell 9 – maniküür (vajalik etteregistreerimine)
6. oktoober – Sklerosis-multiplexi ühingu sportlik pühapäev (koht ja 
kellaaeg selgitamisel, tel 58003751, Maiu)
7. oktoober kell 16.45 – projekti „Koostöö – Vol2“ töörühma väljasõit 
Väike-Maarja valda
8. oktoober kell 13 projekti „Koostöö – Vol2“ töörühma väljasõit Tapa 
ja Kadrina valda
9. oktoober kell 9 – juristi vastuvõtt (vajalik etteregistreerimine tel 
6015122)
9. oktoober kell 13 – Rakvere LIÜ infopäev linnavalitsuse ruumis nr 
114
12. oktoober kell 9 – Reumaühingu väljasõit Paide Ajakeskusesse, info 
tel 55695179, Elle Pohlak
16. oktoober kell 13 – Diabeetikute ja Parkinsoni seltsi ühisüritus 
linnavalitsuse ruumis nr 114
18. oktoober kell 9 – maniküür ja õmblustööd (vajalik etteregistreeri-
mine tel 5164349)
25. oktoober  kell 18 – Lääne-Virumaa Allergia ja astma ühingu 5. aas-
tapäeva tähistamine Ararat Grillis, osavõtust teatada 21.oktoobriks tel 
53429043
Info tel 53429043

S el sügisel jõuavad 
publiku ette maail-
malavadel tormilisi 

aplause pälvinud artistid. Jõh-
vi kontserdimaja hooaeg al-
gab 2. oktoobril, kui dirigent 
Nikolai Aleksejevi juhatami-
sel esinevad maailmakuulus 
Peterburi Filharmoonia-
orkester ja viiuldaja Sergei 
Dogadin, tänavuse Tšaikovs-
ki konkursi võitja.

Silmapaistev karjäär on 
viinud Dogadini suurtele la-
vadele, nende hulgas Viini 
Musikvereini Kuldne saal, 
Berliini, Kölni ja Varssavi fil-
harmoonia saalid, Concertge-
bouw saal Amsterdamis ning 
Suntory saal Tōkyōs. Jõhvis 
on kavas Pjotr Tšaikovs-
ki ja Sergei Rahmaninovi 
looming.

Džässisõbrad ei tohiks 
maha magada 4. oktoob-
ril kavas olevat kontserti 
„Gershwin revisited“, kus 
astuvad üles klarnetist Jean-
Marc Foltz ja pianist Stéphan 
Oliva.

Venekeelsetel ning vene 
keelt valdavatel teatrisõpradel 
on kindlasti kontserdimajja 
asja 6. oktoobril, mil Peterbu-
ri teater Na Liteinom esitab 
hommikupoolel lasteetendu-
se, milleks on Astrid Lindg-
reni „Pipi Pikksukk“, ja hil-
jem Ken Ludwigi komöödia 
„Primadonnad“.

Sarnasele auditooriumile 
võib huvi pakkuda 24. no-
vembril Moskva Mihhail 
Bulgakovi nimelise teatri esi-
tuses „Romeo ja Julia“. Eelmi-
sel hooajal oli kontserdimajas 
väga populaarne sama teatri 
etendatud „Meister ja Mar-
garita“ ning praeguseks on ka 
Shakespeare’i tükile pool saali 
välja müüdud.

Jõuluajal meelitab muusika-
sõpru „Pühademuusikal“. Seal 
astuvad üles sopran Hanna-
Liina Võsa, tenor Heldur 
Harry Põlda, Eesti Sinfoniet-
ta, Hanna-Liina Võsa muu-
sikalikooli solistid ja Joel 
Remmel Trio ning dirigeerib 
Henri Christofer Aavik.

Pühademuusika on tänavu 
pühademuusikal, sest koju 
tagasi pöördunud või jõulu-
deks koju saabunud uue põlv-
konna artistid seiklevad lava-
muusika radadel: kontserdil 
kuuleb parimaid palu muusi-
kalidest, jõululaule, tundelisi 
ballaade.

11. detsembril kell 18 
oodatakse kõiki balletile 
„Pähklipureja“, Eesti rahvus-
balleti esituses.

Traditsiooniliselt toimub 
30. detsembril Eesti Kontser-
di ja Hennessy pidulik aasta-
lõpukontsert, mis toob pub-
liku ette perekond Randalu. 
Peateosena kõlab Mozarti 
üks kaunimaid klaverikont-
serte, värve ja meeleolusid 
lisab Manhattanilt koju tagasi 
pöördunud pianisti ja heli-
looja Kristjan Randalu täna-
päevaseid maailmamuusika 
suundi tabav helilooming.

Kuulutaja

Algab sarja RT 
vestleb uus hooaeg
Laupäeval, 28. septembril 
algusega kell 17.10 toimub 
Rakvere teatri väikse maja 
kohvikus 80. juubelihooaja 
esimene kohtumine sarjast 
RT vestleb.

Vestlusringis on sel kor-
ral äsja esietendud lavastuse 
„Nagu peeglis“ trupp, koos-
seisus Grete Jürgenson, Tar-
vo Sõmer, Madis Mäeorg, 
Märten Matsu ning lavastaja 
Madis Kalmet. Vestlust juhib 
Rakvere Teatri kunstiline 
juht, varasemalt samuti Ing-
mar Bergmani loomingut 
lavastanud Peeter Raudsepp.

Teemadeks on alateadvus 
kui inimese käitumise, loo-
vuse ja destruktiivsuse alus; 
Bergman kui romantilise ar-
mastusloo ja õudusloo žanri 
sünteesija; Bergmani tegelas-
kujud kui näitleja võimalus 
avastada ennast.

Huvilisi oodatakse kaasa 
rääkima ja küsimusi esitama. 
Oodatud on kõik, ka need, 
kes etendust ei vaadanud. 
Üritus on tasuta.

Kuulutaja

Jõhvi kontserdimaja alustab 15. hooaega
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T egemist on alla 14-
aastastele keelatud fil-
miga. Mingit hullu 

vägivalda või rajusid seksist-
seene seal küll pole, selle eest 
näidatakse päris korralikke 
striptiisistseene ja ohtralt pal-
jast ihu.

Loo aluseks on tõestisün-
dinud lugu, kui 2008. aasta 
majanduskrahhi järellainetu-
ses püüdis grupp striptiisita-
re ellu jääda, asudes rikkaid 
kundesid uimastama ja nende 
krediitkaardilt raha välja pet-
ma. Nad said tegutseda õige 
mitu aastat, enne kui vahele 
jäid. Etteruttavalt võib öelda, 
et midagi väga hullu nendega 
ei juhtunud, karistused mää-
rati tingimisi.

Stsenaariumi seisukohast 
on tegemist pigem igava ja 
tuima looga, sest ega seal mi-
dagi väga põnevat ja uudset 
ei juhtu. On paar kriitilisemat 
momenti, on emotsionaalseid 
hetki, kuid pinget see lugu 
eriti ei paku. Samas ei saa öel-
da, et oleks nii plass, et teki-
taks soovi kinosaalist poole 
pealt välja jalutada. Või noh, 

peaaegu, oleneb, mis ootuste-
ga te filmi vaatama lähete.

Kõige magusamad palad 
linateoses on stripistseenid 
ja peaosaline Jennifer Lopez 
teeb seda ikka väga osavalt. 
Kui te kahtlete, et mis näit-
leja see Lopez ka on, ainult 
suur tagumik ja mõningane 
lauluhääl, siis selle kahtluse 
võin küll hajutada – Jennifer 
Lopez on täitsa hea filminäit-
leja. Igal juhul palju parem kui 
Madonna.

Lopez mõjub loomulikult, 
ta on omas elemendis ja esitab 
oma rolli vägagi usutavalt. Ka 
tema peamine ekraanipartner 
Constance Wu mängib oma 
rolli hästi. Filmi soundtrack on 
samuti selline, mis võib ko-
hatisi konarusi leevendada ja 
meeltele mõnu pakkuda.

Linateos ei ole aga pelgalt 
palja ihu näitamine, kes soo-
vib, see leiab suurema vaeva-
ta üles ka ühiskonnakriitilise 
noodi ja võib kaasa noogu-
tada, et ega need, kellelt raha 
välja peteti, ju ise ka mingid 
lambukesed pole. Nad tõmba-
vad samamoodi oma klienti-

del naha üle kõrvade, ainult et 
seaduslikul viisil.

Võib ka arvata, et kui strip-
parid ei oleks oma petuskee-
mi kaasanud klientide uimas-
tamist, oleks nendegi karis-
tused leebemad. Peategelane 
Ramona ütleb ühe koha peal, 
et terve riik on nagu suur 
stripiklubi – ühed loobivad 
raha ja teised tantsivad selle 
eest. Ja eks see ole ju igal pool 
nii.

Filmiloo aluseks olnud tõe-
line lugu tuli ilmsiks 2015. 
aastal, mil selle kohta ilmus 
esimene suur artikkel New 
York Timesis. Päriselu loo 
peategelaseks on Roselyn 
Keo, kelle vanemad olid 
Kambodža põgenikud. Koo-
list langes ta 17-aastaselt väl-
ja, töötas ettekandjana, kuni 
ühel päeval stripiklubi mä-
nedžerid ta avastasid ja enda 
klubisse tööle kutsusid. Rosie 
läks.

Toona oli stripiklubide 
hiilgeaeg, Rosie sattus gla-
muursesse rikastele suunatud 
kohta, mitte mõnda kõrval-
tänava odavasse urkasse. Ühe 

õhtuga võis Rosie teenida 
500–1000 dollarit. Peagi lii-
kus ta edasi ja kohtas loo võt-
metegelast, Samantha Foxxi, 
30-ndais aastais üksikema, 
kes oli tantsimisega alusta-
nud 19-aastaselt. Samantha 
oli strippari kohta juba vana, 
kuid tema ülesandeks oli noo-
remaid välja koolitada. Ja nii 
see lugu veerema läks, film 

Tõsielulool põhinev 
„Seksikad sulid“

ARVUSTUS
järgib originaalartiklit üsna 
täpselt.

Olgu vaid veel öeldud, et 
ühe õhtuga peteti välja 20–50 
tuhat dollarit ja naistel õn-
nestus pettusega teenida mil-
joneid. Skeemitamine kestis 
aastatel 2008–2014. Ja filmis 
ei ole Lopezi tegelaskuju va-
histamisstseen üle pinguta-
tud, täpselt nii see toimuski, 
keset tänavat, pangaautomaa-
di juures.

Kui soovite näha omalaad-
set dokumentaallugu, siis see 
film on just teile. Muuseas, 
see sobib hästi kohtingu-
filmiks. Meestele palju sil-
mailu ja naistele tundeid.

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

• Anda üürile Tapa linnas 1toaline plii-
diküttega korter. Üür 100 €/kuus. Info 
tel 511 0478

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

• Anda üürile Kundas 2toaline keskkütte-
ga korter. Hind 75 € + kommunaalmak-
sud. Tel 5556 7388

• Anda üürile 2toaline ahiküttega (ka-
minahi) korter Väike-Maarjas. Üür 130 
€ + kommunaal ja ühistu tasud. Korter 
on möbleeritud. Täpsem info tel 551 4997

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa korralik Audi A6 Avant, 2,4, 
automaat, 1998. a. Tel 5342 5932

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

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

• Müüa Ford Transit 280S VAN 2007. a, 
diisel, valge, kandevõime 1091 kg, võim-
sus 63kW, mõõdud pikkus 4863 laius 1974 
kõrgus 2290. Ülevaatus kehtib. Hind 1800 
€. Info tel 521 9299

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

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

• Müüa Peugeot 407, diisel, 2006. a, ÜV 
08/2020, rahuldavas korras ja ökonoom-
ne. Hind 1750 €. Tel 5301 0818

• Müüa Toyota Corolla Verso, ökonoom-
ne, diisel, 100kW, 2,2 l, 2008. a, manuaal, 
hõbedane, metallik, heas korras. Hind 
4200 €, asukoht Kiviõli. Tel 5198 4922

• Müüa heas tehnilises korras Toyota 
Land Cruiser, 2008. a, läbisõit 181  000 
km. Hind 15 000 €. Tel 504 0320

• Müüa Volkswagen Passat, 2005. a, 
1,9 diisel, 96kW. Automaat käigukast, 
universaal, kärukonks. Auto halli värvi, 
poolnahk sisu, ÜV 2020/04. Kere väga 
heas seisus, kõik remondi arved kaasa 
mis tehtud. Mootori rihmad vahetatud 
20 000 km tagasi. Hind 2300 €. Tel 5809 
6086

• Müüa sõiduauto Toyota Piknik, 2 l, ben-
siin, läbisõit 570 000 km. Hooldus vajalik. 
Hind 500 €. Helista tel 502 6766

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

• Müüa Volvo 850, sõidukorras, esitiivad 
vajavad vahetamist. Hind 650 €. Tel 
5836 4842

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

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

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

• Ostan VAZ 21-03. Tel 5199 4570

• Ostan autoromusid. Tel 5558 5956

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

SUVEREHVE

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

KASUTATUD KASUTATUD 
LAMELLREHVIDLAMELLREHVID

UUED REHVIDUUED REHVID

KASUTATUDKASUTATUD
SUVEREHVIDSUVEREHVID

Alates 8-10 €/tk 
(koos allahindlusega)

Sobilikud suvel sõitmiseks, 
mustri jääk 4-5 mm

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

Tel 5568 4683

50 %50 %

25 %25 %

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

www.kuulutaja.ee

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT MAHAVÕTMISE 
TÕENDI!

* VARUOSADE SAATMINE KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

Cormet OÜ
METALLITÖÖD

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

RASKETEHNIKA REMONT, 
HOOLDUS, VARUOSAD

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

SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD

KLIIMADE TÄITMINE+REMONT

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

Tööstuse tn 15

KINNISVARA

• Müüa 1toaline korter Rakveres. Tel 
5894 2895

• Müüa 1toaline keskküttega korter, 4/5, 
Tamsalus, Ääsi 11. Tel 5333 0653

• Müüa Tapa linnas 1toaline korter, 
I korrus, osaliselt möbleeritud. Sobib 
pensionärile. Hind 16 000 €. Tel 511 0478

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

• Müüa 2toaline korter Rakvere kesk-
linnas Koidula 6 (III korrus, üldpind 
39,5 m2, 1 tuba läbikäidav). Korter vajab 
põhjalikku remonti. Maja on läbinud 
värskelt renoveerimise (käivad veel tööd 
trepikodades). Korteril on ka keldiboks. 
Maja taga on suur hoov. Hind 39 900 €. 
Info tel 518 5355, Kristo

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

• Müüa 2toaline mugavustega korter 
Kundas. Tel 512 7119

• Müüa 2toaline ahiküttega korter An-
nikvere külas. Hind 4000 €. Tel 5836 4842

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

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

• Müüa korter Lääne-Virumaal, Kunda, 
Mäe 13. III korrus, 2 tuba, 38,7 m2, trepi-
koda lukus, parkimisvõimalus. Hind 5000 
€, võimalus tingida. Tel 5814 9203 

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

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

• Müüa remonditud 4toaline korter Vi-
ru-Nigula alevikus. Tel 5594 9935

• Müüa renoveeritud maja Rakveres 
kesklinnas, 3-tuba, köök, saun, vesipõ-
randaküte. Tel 5694 6444

OST

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

• Ostan korteri Rakvere linnas. Sobiva 
pakkumise korral kiire tehing. Tel 5456 
6677

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

• Ostan mõistliku hinnaga garaaži asuko-
haga Sõmeru, Pikk tn. Ootan pakkumisi 
tel 5818 2496

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

VAHETUS
• Soovin vahetada 2toalise korteri Lep-
nal suurema vastu! Tel 5627 0788

VÕTAN ÜÜRILE

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

• Soovin üürida korterit Väike-Maarjas 
või Rakveres, korter võiks olla 2toaline 
kuid vaatan ka teised pakkumised üle. 
Tel 5827 0366

• Naine (pensionär) soovib üürida Tapa 
linnas 2toalise korteri. Tel 511 0478

ANNAN ÜÜRILE

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

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 5956

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

• Ostan igas seisus sõidukeid, puksiiri 
võimalus, arvelt kustutamine. Tel 
504 0457

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

TEENUSED

• Alratas OÜ. Pakume: autoremont, 
hooldust, salongi puhastus ja hool-
dust, autoheli ja audio paigaldust 
ja hooldust. Võtke meiega ühendust 
www.Alratas.ee, Facebookis Alratas 
OÜ, leiame kiire ja parima lahenduse 
teie jaoks.

• Sõiduautode remont, diagnostika, 
hind 20 €/h, Rakverest 10 km. Tel 5620 
2164

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Autode ja traktorite starterite ning 
generaatorite remont. Müügil ka 
uued ning vahetusfondi starterid ja 
generaatorid. Tel 526 0545

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

VEOTEENUS JA RENT

• Sõiduteenus väikebussiga. Sõidutan 
seltskondi kuni 8 inimest. Tel 5805 5211

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

 

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

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

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

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

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

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

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 506 1547
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• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. Tel 
5565 3842, www.pursoojustus.ee

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

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

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

• Hauaplatside ehitus. Tel 5834 4024

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepa teenused. 
Tel 522 1165

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

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

Info tel 504 0118

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 5137633

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

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

BIODOM katelde paigaldus ja müük. 
Vaata biodom27.com

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

• Puksiir- ja veoteenus, soodsalt. Tel 
5558 5956

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

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teostab 
puksiirteenust 1,30 €/km ja tunnitöö 
30 €/h. Rendime puksiirhaagist (konn) 
ööpäev 25 € ja oksapurustajat BOSCH 
25 € - 24/h. 10 meetrine redel 6 € - 24/h. 
Tekstiilipesur Puzzi Kärcher 18 € - 24/h, 
elektriline nurklihvija Metabo (230) 
6 € - 24/h.  Tõstetööd kraanaga MAZ, 
kilomeeter objektile 1,30 € ja tunnihind 
40 €. Noole pikkus 14,5 m ja tõstevõime 
12,5 t. Tel 5858 9552

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

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

FEKAALIVEDU JA VESI

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

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

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

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 5332 
4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! 
Tel 5830 7593

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

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

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

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

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

• Brigaad teostab talude, korterite 
remonti, kõik ehituslikud ja viimist-
lustööd. Tel 5633 1530

• Korterite vannitubade remont. Tel 
5633 1530

• Korterite ja vannitubade remont. 
Tel 5553 0770

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

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

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

• Põrandakatete paigaldus: Parkett 
ujuvalt ja liimiga, laminaat, kalasabas 
parkett, rullvaip, plaatvaip, LVT vinüül-
parkett, Click LVT, põrandaliistude 
paigaldus. Tel 5671 2789

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

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

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

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Teostan ehitus ja remonditöid: van-
nitoad, saunad, kõrvalhooned, terrassid, 
jne. Tel 505 7584

• Teostame ehitusteenust; väli-ja 
sisetöid ja lammutust. Tel 5608 7277

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

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

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

A&O meeskond 
teostab kvaliteetselt 

järgnevaid  töid:  

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

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anlermaesepp@gmail.com
või helista meile 

+372 55666 811

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, polee-

rimine) 

Roostevaba, vask, alumiinium, 
messing, mustmetall 

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

sele.

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

Rakmettrans

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

FASSAADITÖÖD
Seinte soojustamine

Krohvimine
KIVEX FASSAADIPLAATIDE 

müük ja paigaldus

reiskapaoy@gmail.com
Tel 511 0286

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com



Kuulutaja reede, 27. september 201912

ROOLINE OÜ 
Teostame kvaliteetseid 

ehitus- ja viimistlustöid.

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

JP EHITUSGRUPP

 •Katused (kivi, plekk,  
eterniit)
  • Katuste ja rennide                                                                              
hooldus
  • Plekikan  mistööd  
  • Fassaaditööd
  • Korterite remont
  • Üldehitustööd
  • Ühenduskohtadeta 
vihmaveesüsteemid
  • Ven  latsioonitööd

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

www.rennlux.eu • info@rennlux.eu
5344 8787

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

A&O meeskond
 teostab järgnevaid 

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

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

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

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

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

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220

Initex@hotmail.com
initexgrupp.ee

Soojusta PUR vahuga.
Tel 5628 3528

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

TÄNAVA -JA ÄÄREKIVIDE 
PAIGALDUS.

Kiviplatside ja kõnniteede 
ehitus ning haljastus.

Info tel 5673 4632

MUUD TEENUSED
• Lumetõrje suurema traktoriga (olemas 
lumepuhur). Tel 503 2269

• Renditöötajad. Tel 504 0457

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

• Pressin õunamahla. Tel 5390 9168

• Teostame võsalõikust, muruniitmist ja 
väiksemaid lammutustöid. Arve tegemis 
võimalus. Tel 5613 3349

• Õigusabi. Meristo Õigusbüroo - Põhja 
25, Rakvere. Tel 514 1346, meristomo-
nica@gmail.com. Vastuvõtt eelneval 
kokkuleppel

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

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

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

• Valmistan sise- ja välisuksi ja aknaid. 
Tel 5349 6065

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

• Massaaž: erinevad liigid -15 %, võimalus 
massöör tellida fi rmasse, koju. Lotusmas-
saaž.ee. Anti Parker. Tel 5323 9228

• Tantsumuusika ja õhtu juhtimine Toits 
Bändilt. Tel 514 9885

• KV Bänd. Tantsumuusika igale eale. 
Tel 521 1269

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

• Felix Bänd. Tel 5559 3419

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

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

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

• Raamatupidamine algdokumentidest 
kuni majandusaasta aruandeni. Tel 
5386 3087

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

KODU

• Müüa naiste jalgrattad (uus ja vana), 
jalgratas Saljut, lainelise uksega rii-
dekapp, väike klaasidega kapp, diiva-
nilaud, kirjutuslaud, sirm/vahesein, 
vitriinkapp, lae- ja laualambid, diivan, 
tugitoolid, kušett, elektrigrill, tsent-
rifuug, pesumasin Maljutka, Ensto 
radiaatorid, kapsariivid, kreissae ketas, 
vahvliküpsetaja, väike elektripliit, na-
hast portfell, nõud (serviisid, pitsid, klaa-
sid jms), kardinaid, naiste talvesaapad ja 
-jope, raamatuid ja muud majakraami. 
Tel 5358 4840, 51 58050

• Müüa välivoodi, lõunaserviis, kon-
servikarbisulgur, seinapeegel, käsi-
töölõnga, niiti, juteriiet, trenažöör, 
koerakarva. Tel 553 4244

• Vahetada uus antiikse välimusega 
muusikakeskus (RICATECH) navigat-
siooniseadme Tom-tom vastu. Müüa 
kassett-raadio-makk, elektril ja patarei-
del mängiv, koos kassettidega. Müüa 50 
tahvlit norma plekki 71x85 cm ja nahk-
kotis projektor, 1965. a. Tel 529 1337

• Müüa uuevääriline lahtikäiv diivan-
voodi. Diivanil on pesukast ning sobib 
ka igapäevaseks kasutamiseks. Mahu-
tab kenasti ka kaks inimest magama. 
Kaasas ka diivanipadjad (pildil näha). 
Kulumisjäljed puuduvad. Mõõdud 
avatuna 195 x 150 cm, kõrgus 45 cm. 
Hind 150 €. Tel 512 2256

• Müüa nahkdiivan, tugitoolid ja diiva-
nilaud. Tel 5666 7481  

• Müüa pealseniitja. Hind 250 €. Tel 
5836 4842

• Müüa 2 metallist töölauda ja erinevaid 
kaubariiuleid. Tel 502 8175

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

• Müüa soodsalt segumasin. Hind 80 
€, saab tingida. Tel 511 0478

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

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

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

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

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 5672 
7175

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

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

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

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

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 5555 5527

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

• Ostan veneaegseid vanu malmra-
diaatoreid. Tel 5553 0770

• Ostan vanu vinüülplaate ja raamatuid. 
Tel 503 9650

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

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

• Maksujõuline kollektsionäär ostab 
kallilt vanu (enne 1950. a) postkaarte, 
fotosid, albumeid, koos fotodega, mar-
kidega ümbrikke. Ka kollektsioonidena. 
Teemad – linnavaated, pulmad, matused, 
inimesed, pühadekaardid, sõjaväelased 
jm. Täiskirjutused hinda maha ei võta. 
AITA TALLETADA AJALUGU! Tel 5878 
3749
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*LASTE ATV=FERRARI  50 CC 
ja elektriline (punane, 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 €72 CC, kar-
buraatormootor, mitte pritsung 
•ROLLERID, ATVD suure 
8-tollise rattaga 125 CC, 150 
CC, 200 CC
•KROSSIKAD 
•JALGRATTAD 
•VARUOSAD, REMONT
Naistele kaunid mitme-
värvilised jalgrattad korviga

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

Motopood

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

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

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

 3

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

kuulutused.kuulutaja.ee

MÜÜA:
Toores lepp, 

hind alates 40 €/rm.
Kuiv lepp, 

hind alates 55 €/rm.
Puulõhkumis teenus ha-

lumasinal, 
hind alates 11 €/rm.

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

väiksemale alusele.
Puu pikkuse lõikame 

vastavalt kliendi soovile.
Transpordi võimalus.

+372 5347 7664
Erko

Kohala küla, Lääne-Virumaa

NIBE Split koos 
tarbeveeboileriga

8 kW - 4890 €
12 kW - 5375 €

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

Soome maasoojuspumbad
Oilon tarbevee-
boileriga

Õhk-vesi 
soojuspump

Puurkaevupumbad
3'' ja 4'' Pedrollo

-10%
Uputatav
veeauto-
maat
Divertron
DAB

Pelletikaminad

al 274 €
www.torujyri.ee

Niine 5, Rakvere
E–R 8–18, L 10–14

Tel 324 5311
5302 7667

rakvere@torujyri.ee

Kõikidele 
pelleti-
kamina 

ostjatele 
10 kotti 

Premium 
pelletit 
TASUTA

-20%

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

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

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

• Müüa Rakveres kuiva küttepuud! 
Lepp (30 cm) ja 40 l võrgus. Koti hind 
2,80 €. Korralikud ja kuivad! Tel 5567 
5755. KAUP KOHAL MÕNE PÄEVAGA!

• Müüa korras reservpaak mõõtudega 
2,26 m x 0,85 m. Hind 100 €. Paak asub 
Rakveres. Transport jääb ostja korral-
dada. Tel 516 5085

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

• Müüme 3m küttepuud. Tel 5012 905

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 
5632

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

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

• Müüa kivisütt kohaletoomisega. Tel 
503 2269

• Müüa küttepuid aastaringselt koos 
kohaletoomisega, veokile laotult 5-15 m3. 
Kuivad 38 cm ja toored 30-50 cm. Kontakt 
tel +372 503 0311

• Müüa soodsalt küttepuid. Al 35 €/m3. 
Tel 5559 0853

Viru Halud OÜ müüb 
kõrge kütteväärtusega

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

• Kvaliteetne kasebrigett 
195 €/alus (960 kg)

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

Müüa Vinnis
kuivi kütteklotse 
40 l ja 1000 l

võrkudes.
Tel 508 3841

EHITUS

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

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt
ehituslikku 

SAEMATERJALI, 
TERRASSILAUDU, 
SAUNAVOODRIT, 

LAVALAUDASID JNE. 

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

METS

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee
OSTAME KASVAVAT 

METSA JA 
RAIEÕIGUSI.

Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

www. mberwise.ee 

Tel. 50 60 777 

Võsa ja 
hakkepuidu ost 

Giljo ini teenus 

PÕLLUMAJANDUS

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

• Müüa toidukartulit. Hind 0,70 €/kg. 
Asume Haljala lähedal. Tel 5836 4842

• Müüa head toidukartulit „Princess“ ja 
„Teele“. Tel 5349 6771

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

• Müüa mahedalt kasvatatud kartulit 
„Maret“. Tel 504 6887

• Mesi otse mesinikult. Rakveres ko-
haletoomine tasuta, 1 kg/7 €, kohapeal 
oma taarasse septembri lõpuni 6,5 €/
kg. Vana-Vinni, tel 5396 7664, koduleht 
http://www.meemeistrimesi.ee

• Müün mett ja küüslauku, hind oleneb 
kogusest, toon ka koju, Mõdriku küla. 
Tel 5346 9159



Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000

Toimetus avatud 
E-R 9-17

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

Müügikonsultant
Silja Part, 322 5093
silja.part@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai kesküla

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093
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BioPel v.9s
PELLETIPÕLETI PELLETIKATLAMAJA

e-pood: www.ostakatel.ee

HINNAD RAKVERE TURUL
26. septembril 2019. Turg avatud 

T-L 8-16, Laada 39

Ed. Vilde 6a,
Rakvere

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

HIND 20 €

Müüa 
musta 
mulda 
Rakveres 
10 €/tonn.

Tel 501 7047

Veel müügil:
*sügislilled, kanarbikud ja lillekimbud

*tööstuskaup – jalanõud ja riided
*kasutatud riided

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

Laupäeval, 28. septembril turul Saaremaa lõnga müük!

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Värske kartul kg 0,50 0,60

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00  

Mugulsibul kg 2,00

Petersell kg 8,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Väike kurk kg 1,00

Hapukapsas kg 2,00

Tomat kg 2,00 3,00

Porgand kg 1,00

Värske kapsas kg 1,00

Kaalikas kg 1,00

Peet kg 1,00

JUUKSUR 
Sirje tel 506 8485

NAISTEJUUKSUR
Keiu tel 554 7332

NAISTEJUUKSUR 
Tatjana tel 5550 5089

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR/PEDIKÜÜR/
SILMAD/KULMUD

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a (piibeleht)

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

• Inju Meemajas müüa õiemett hinnaga 
7,5 €/kg. Üle 30 € tellimuse korral kauba 
koju toomine Rakvere piires 2 korda nä-
dalas tasuta. Tellimus esitada martin@
mesi24.ee või tel 551 6094. Uuri ka http://
www.mesi24.ee

• Müüa kuusetaimed. Tel 5398 1891

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

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

• Odavalt pakun kompostsõnnikut. Tel 
5833 0153

• Müüa GAZ 52 porte, töökorras. Hind 
850 €. Tel 5906 0989

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

LOOMAD

• Müüa hiidküüliku poegi lemmikuks. 
Tel 5863 8137

• Ostan noore kuke. Tel õhtuti 5554 9003

VANAVARA

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

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

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

• Soovin osta kulda. Pakkuda võib ehteid, 
münte jms. Tel 507 7365

TEATED

• Uus kaup Šveitsist. ,,Vikerkaar” kau-
bamajades Rakveres, C.R. Jakobsoni 11 
ja Huljal uus kaup Šveitsist. Seal hulgas 
ka väga odavad laste toidud, pudrud 
ning Fitness närimiskummid erinevate 
maitsetega.

Hulgi ladu Näpil müüb:

Broilerifi lee  3,90 €

Kints seljata  1,90 €

Forellifi lee 8,50 €

Heigifi lee  3,20 €

Kalaburger  1,90 €/kg

Tel 322 0722

TUTVUS

• Mees üle 50-aasta, otsin tantsupart-
nerit Rakveres. Sobib, kui oled sõnni 
või vähi tähtkujust ja pikemat kasvu. Tel 
5900 8027

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

Mälestame Estonia katastroofi  25-aastapäeval 
unustamatut abikaasat ja isa 

ARVO URBALUT
20.06.1955-28.09.1994. a.

Helmi, Kadri, Karin

MäMä

„Elas haldjas meie majas, kaua meile õnne tõi, 
kuni torm ta välja ajas, maru paiskas segi kõik... 
Ei me teadnud, ei me teadnud, et võib liiva joosta tee, 
eksis aeg, mis saatust seadnud, teise suunda pööras see...” 

– Heldur Karmo

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Kõrvits kg 1,00

Suvikõrvits kg 1,00

Aeduba kg 4,00 5,00

Pohlad liiter 3,00 4,00

Jõhvikad liiter 4,00

Astelpaju marjad kg 6,00

Õunad kg 0,50 1,50

Ploomid kg 2,50 3,00

Kultuurmustikad kg 8,00

Kukeseened, männiseened kg 7,00 12,00

Värske mesi 700g purk 6,00

Värske räim kg 1,30
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Täna 414 aastat tagasi 
toimus oluline lahing 
Läti territooriumil, 
praeguse Salaspilsi linna 
lähistel. Poola-Leedu 
ühisvägi saavutas võidu 
ülekaaluka Rootsi ar-
mee üle. See lahing leidis 
aset Rootsi-Poola sõja 
(1600–1611) ajal, mille 
tähtsamad sündmused 
toimusidki Liivimaal ja 
Eestimaal.

Allan Espenberg

27. septembril 1605. aastal 
toimus Kirchholmi väike-
ses kohakeses, mida praegu 
tuntakse Salaspilsi linnana, 
verine lahing, milles Leedu 
suurhetmani Jan Karol Chod-
kiewiczi poolt juhitud Poola-
Leedu sõjavägi purustas täie-
likult Rootsi kuninga Karl 
IX armee. Muide, Karl IX oli 
saanud Rootsi kuningaks alles 
veidi enam kui aasta tagasi.

Lahingu peamiseks ajen-
diks oli Riia piiramine roots-
laste poolt. Kui rootslastel 
oleks õnnestunud linn vallu-
tada, lihtsustanuks see kogu 
Liivimaa hõivamist. Karl IX 
eesmärgiks oligi kõigepealt 
vallutada poolakatelt Riia ja 
seejärel liita Rootsiga kogu 
ülejäänud Liivimaa.

Hetman Chodkiewicz ko-
gus oma väe kokku Tartu lä-
histel ja alustas 25. septembri 
hommikul marssi Riia peale. 
Kahe päeva jooksul läbiti pikk 
maa ja järgmise päeva õhtuks 
jõuti Kirchholmi alla. Tollase 
aja kohta oli tegemist pret-
sedenditu rännakuga armee 
jaoks, mille koosseisu kuulu-

tas põgenemise kasuks, kuid 
neid asusid taga ajama kerg-
relvastuses ratsanikud.

Totaalne lüüasaamine
Rootslaste vasak tiib oli pu-
rustatud ja hetman Jan Piotr 
Sapieha husaarid astusid võit-
lusse paremal tiival. Kuningas 
Karl hakkas kartma ja suunas 
paremale tiivale kõik oma re-
servid, sealhulgas raskeratsa-
väelased. See oli lahingu kõi-
ge kriitilisem hetk.

Chodkiewicz taipas, et 
rootslastel enam reserve ei 
ole ja saatis võitlusesse ritt-
meister Teodor Lacki husaa-
rid, kes korraldasid haarde-
manöövri ja purustasid Karli 
raskeratsaväe. Seejärel võe-
ti ette Rootsi-Saksa jalavä-
gi, millest polnud tegelikult 
enam vastast. Rootslased ja 
sakslased võitlesid küll visalt, 
kuid surid ikkagi. Kes põge-
nema pääses, saadi samuti 
kätte.

Kuningas Karl IX ise sai 
haavata ja oleks peaaegu ise-
gi vangi langenud. Hobuse 
kaotanud monarhi päästis 
üks Rootsi ratsaväelane, kes 
loovutas kuningale oma rat-
su, et too võiks kapata ran-
nikule oma sõjaväelaevastiku 
juurde. Kuninga päästjaks 
kindlast surmast oli Rootsi 
sõjaväes teeninud rittmeis-
ter, Liivimaa aadlik Heinrich 

(Henrik) von Wrede, kes aga 
ise jäi seetõttu jalamehena la-
hinguväljale, kus poolakad ta 
tapsid.

Tänutäheks selle ennast-
ohverdava teo eest kinkis 
Karl IX enda päästja sugu-
võsale, esijoones Heinrich 
von Wrede lesele Gertrud 
von Ungern-Sternbergi-
le mitu maa-ala nii Eesti-
maal kui Skandinaavias, 
sealhulgas praegusel Järva-
maal asuva Preedi mõisa, 
mis sai mehe järgi ka oma 
nime (saksa keeles Wreden-
sitz). Heinrich von Wrede 
poeg Carl Henrik Wrede 
aga määrati isa kangelas-
teo eest hiljem Turu linna ku-
berneriks.

Kirchholmi ehk Salaspilsi 
lahingus said rootslased hä-
vitavalt lüüa, kaotades eri-
nevatel andmetel tapetutena, 
vangilangenutena ja taga-
nemiskatsel Daugava jõkke 
uppunutena 6000 kuni 9000 
sõdurit. Leedukate saagiks 
langes 60 Rootsi lippu ja 11 
suurtükki. Chodkiewiczi kao-
tused olid sellega võrreldes 
praktiliselt olematud: surma 
sai veidi üle saja sõjaväelase ja 
umbes paarsada said haavata.

Pärast lahingu kaotamist 
pidi Rootsi kuningas katkes-
tama Riia piiramise ning lõ-
petama sõjategevuse Põhja-
Lätis ja Lõuna-Eestis.

1605: Lätis sõdisid poolakad ja leedukad rootslastega

Salaspils asub Riia lähistel Daugava paremkaldal.

sid nii jala- ja ratsaväelased 
kui suurtükivägi ning mis 
oli sunnitud liikuma raskesti 
läbitavatel metsateedel.

Kui kuningas Karl IX sai 
26. septembril teada poolaka-
te ja leedukate lähenemisest, 
otsustas ta ainuisikuliselt, 
kuulamata ära oma väejuh-
tide arvamust, viia ööl vastu 
27. septembrit peaaegu kogu 
oma armee vastu Chod-
kiewiczile, jättes Riiat piira-
ma vaid käputäie mehi. Samal 
ööl hakkas aga sadama tuge-
vat paduvihma, mis kurnas 
rännakul olnud rootslasi päris 
korralikult.

Nii kohtusidki kaks sõjavä-
ge 27. septembril Kirchholmi 
linnakese juures, mis asub 
umbes 18 kilomeetri kaugusel 
Riiast. Hetman Chodkiewiczi 
armees oli umbes 4000 meest: 
2600 ratsahusaari, 1300 ja-
laväelast, 5 suurtükki ning 
väike arv tatari ratsanikke ja 
kasakaid, kes moodustasid 
eelväe ja luurerühma. Rootsi 
sõjaväes oli mitu korda roh-

kem mehi ehk umbes 11 000: 
8400 jalaväelast, 2500 ratsa-
väelast ja veel lisaks 11 suur-
tükki. Rootslaste armees oli 
mitu tuhat saksa ja hollandi 
palgasõdurit ning mõnisada 
šotlast.

Pettemanööver
Vaatamata allajäämisele jõu-
vahekorras (rootslastel oli 
umbes kolmekordne ülekaal 
elavjõus), olid Leedu sõdu-
rid veidi rohkem puhanud ja 
omasid mõningast ülekaalu 
ratsaväes, sest husaarid olid 
saanud hea ettevalmistuse ja 
nad olid relvastatud odadega 
(nn raskeratsavägi). Suurem 
osa husaaridest pärines Leedu 
suurvürstiriigist ja paarsada 
Poolast. Samal ajal olid roots-
laste ratsaväelased kehvema 
ettevalmistusega ja samuti 
oldi väsinud pikast ööränna-
kust paduvihma käes.

Võttes arvesse asjaolu, et 
vaenlast ehk rootslasi on ligi 
kolm korda rohkem, korral-
das Chodkiewicz lahingu al-

guses pettemanöövri, et mee-
litada rootslased nende posit-
sioonidelt välja. Lahing algas 
Poola-Leedu ratsaväe rün-
nakuga rootslaste vasakule 
tiivale, misjärel teeseldi taga-
nemist. Rootslased arvasidki, 
et vastane paneb hirmunult 
plehku ja saatsid oma ratsa-
väe neid taga ajama, ajades 
sellega sassi oma rivikorra.

See oligi olnud Chod-
kiewiczi plaan. Nüüd avasid 
poolakad ja leedukad tule, 
tekitades rootslastele suuri 
kaotusi, aga seejärel rivistu-
sid husaarid kiiresti ümber 
ja asusid ründama rootsla-
si. Rootsi musketärid jõud-
sid teha ainult ühe lasu, kui 
umbes 300 husaari tungisid 
kiiluna Rootsi jalaväelaste la-
hingukorra keskele, tekitades 
paanikat põhijõududes.

Samal ajal läksid Tomasz 
Dąbrowa juhitud husaarid 
vastupealetungile, tõugates 
Karl IX ratsaväe omaenda 
jalaväe taha, mistõttu osa 
Rootsi ratsaväelastest otsus-
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• Soodsad päevapraed

• Sünnipäevalauad

• Peielauad

Mahutab kuni 30 inimest

Rendivaba

E-R 9-16

Laada 8A, Rakvere

Tel 502 3789

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 33 €

40 €

Ideest teostuseni!

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

Järelmaksu

võimalus!

Kergesti hooldatavad, loodussõbralikud

pelletikatlad Rakvere Küttesalongist

Prillipood Pikk 17 Rakvere
Kliendipäevad 28. septembril ja 12. oktoobril

• Suur valik prilliraame, hinnad alates 30.- €

Progresseeruvad läätsed Varilux Comfort

alates 112.- /tk

Bifokaalsed läätsed 40.- /tk

Nägemise kontroll tellijatele TASUTA

Eelregistreerimisega tel 322 3828 Külastage meid!

•

€

• €

•

www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoest leiad
rikkaliku valiku värsket sealiha.

Müügil kiiresti valmivad snitslid,
kotletid ja lihavalmistised.

Seahakkliha 3,10 €/kg
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

Müüa külmletid ja lihatöötlemise seadmed. Info tel 5340 9428.

Tel 32 71 533

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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