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Teisipäeva õhtul kogu-
nesid ligi 30 hakkajat 
naist, et tutvuda MTÜ 
Virumaa Ettevõtlikud 
Naised tegevuse ja plaa-
nidega.

Liisi Kanna

Virumaa Ettevõtlikud Naised 
(VEN) asutati tänavu juulis. 
Sel nädalal toimunud kohtu-
mise eesmärgiks oli anda hu-
vilistele ülevaade MTÜ ees-
märkidest. „Teisipäevane üri-
tus oligi liikmete kutsumi-
seks,“ märkis VENi loomise 

Rakvere Teatris toimu-
nud noorte inspiratsioo-
nipäeval anti taaskord 
üle konkursi „Lääne-Vi-
rumaa noor tegija“ pree-
miad, mille eestvedajaks 
on Lääne-Viru Omava-
litsuste Liit (VIROL) 
ning koostööpartneriks 
ja kaasrahastajaks AS 
OG Elektra.

Liisi Kanna

Omavalitsusliidu algatusel 
korraldatava konkursi ees-
märgiks on tõsta esile maa-
konna tublisid noori, kes on 
kogukonnas aktiivsed ja 
edendavad eakaaslaste elu. 
Noortepreemiaid jagatakse 
neljandat aastat, teistkordselt 
paneb rahalise toe osas õla al-
la AS OG Elektra. Inspirat-
sioonipäeva ja konkurssi toe-

Ettevõtlikke naisi ootab uus ühing
idee üks autor ja asutajaliige 
Heli Eigi.

„Oleme aasta algusest koos 
käinud töögrupiga ning 
mõelnud-analüüsinud, mida 
maakonna ettevõtlikud nai-
sed sooviksid. Meie rõhume 
oma tegemistes kvaliteedile, 
mitte kvantiteedile. Oluline 
on, et tekiks võrgustik, kus 
saavad tuge hinges ettevõtli-
kud naised, isegi mitteliik-
med, kui vaja,“ selgitas Eigi.

Korraldaja hinnangul läks 
kohtumine igati oodatult. 
„Üritus oli soe ja tekkis see 
õhkkond, mida olime loot-
nud. Suheldi ja tutvuti, nägi-
me rõõmu ja energiat. Olen 
ausalt öeldes väga õnnelik ja 
tänulik selliste inimeste eest,“ 
rõõmustas Eigi.

Idee teine algataja Katrin 
Valler rääkis, et mõte tekkis 
tema ja Heli ühise ajurünnaku 
tulemusel, mis sai alguse omi 
tööalaseid muresid lahates.

„Istusime ja arutasime min-
gi probleemi üle ja siis tuli 

selline mõte, et meie oleme 
teineteisel olemas, aga mida 
teevad need naised, kellel ei 
ole kellegagi rääkida? Me va-
jame enda kõrvale inimesi, 
kes oskavad kuulata, kes 
mõistavad meid ja ei mõista 
meid hukka,“ rääkis Valler, li-
sades, et nii jõutugi järelduse-
le, et tarvis oleks luua võrgus-
tik.

Mõttekaaslaseid leiti veel 
ning juhatuse liikmeid on 
MTÜl kokku viis, kahe eelni-
metatu kõrval ka Mari Riina 
Rist, Perit Kupp ja Berit Soo-
saar. Viimane tutvustas üri-
tusel VENi konkreetsemaid 
eesmärke ning millist kasu 
MTÜ liikmeks olemine toob.

„See kasu ei ole kindlasti 
mitte materiaalne. Väärtu-
seks, mille luua saame, oleme 
me ise. MTÜna oleme esialg-
selt pannud endale eesmärgi 
olla ühiskondlikult aktiivsed. 
Meie missiooniks võib pidada 
võimalust panustada ja aren-
dada meie ettevõtluskeskkon-

da,“ sõnas Soosaar ning tõi 
välja kirja pandud kasutegu-
rid.

Ta nimetas mõttekaaslaste 
leidmist ja märkis seejuures, 
et esimeseks suureks eesmär-
giks on just koostöövõrgusti-
ku käivitamine. MTÜ liik-
meks olemine võimaldab ka 
ligipääsu raskesti kättesaada-
vale infole, näiteks toetuste 
küsimise osas. Luuakse või-
malusi noortele praktikakoh-
tadeks, tulevikus võiks üheks 
tegevuseks olla ka mentorluse 
pakkumine.

Lisaks nimetas Soosaar 
enese arendamist läbi heate-
gevuse, sotsiaalelu elavdamist 
üritustel osaledes ja koolitus-
test osa võtmise võimalust.

Kuigi loetelu plaanitavatest 
tegevustest on mitmekesine 
ja eestvedajad rõhutavad, et 
liikmeks on oodatud ettevõt-
likud naised, mitte ilmtingi-
mata ettevõtjad, oli sel õhtul 
siiski palju juttu just oma fir-
maga alustamisest.

Oma kogemusi jagas Mai 
Raivet, kes aastaid optikaäris 
tegutsenud, nüüd aga hea 
näitena kannapöördest hoo-
pistükkis mesindust õppida 
plaanib.

Ka tänaseks juba 16 aastat 
haljastuse alal tegutsev Katrin 
Valler meenutas, kuidas omal 
ajal olude sunnil ettevõtluse-
ga alustas ning julgustas ko-
halviibinuid proovima. „Kui 
sul on hea idee, siis hakka sel-
les suunas astuma ja sa leiad 
kaasteelisi. Kui jääd koju nut-
ma, ega siis ei saagi,“ sõnas ta.

„Kui oleme jäänud mingil 
hetkel hästi kauaks ühte sa-
masse kohta pidama, siis me 
ei õpi enam asju juurde. Me 
kõik vajame edasiminekut, 
uute asjade õppimist. Kellel 
on see edasiminek oma kind-
la eriala sees, kellel totaalselt 
uue eriala õppimine, kellel 
uus töökoht,“ arutles Valler.

„Ma julgustan inimesi – är-
ge kartke selliseid väljakut-
seid elus,“ sõnas ta.

Tunnustati noori tegijaid

„Aasta noorte teo“ preemia andsid Sõmeru Põhikooli õpilasesindusele üle AS OG Elektra arendusjuht Tiia 
Ehasalu (paremalt teine esiplaanil), VIROLi tegevdirektor Sven Hõbemägi (vasakul) ja konkursi hindamisko-
misjoni esimees Leo Aadel.

Foto: Seidi Lamus-Tšistotin

tab ka VIROLi all tegutsev 
Europe Direct’i teabekeskus.

Tunnustuste üleandmisel 
osalenud AS OG Elektra 
arendusjuht Tiia Ehasalu too-

nitas, kuivõrd oluline on 
õhutada noori õppima, aren-
dama loogilist mõtlemist 
ning laiendama silmaringi. 
Tema hinnangul annab see-

sugune stipendium hea või-
maluse noori motiveerida.

„On vaja tunnustada neid 
noori, kes on enda elu jooksul 
juba midagi märkimisväärset 

korda saatnud ning pühendu-
nud sellele, et käsilevõetut 
tõepoolest hästi teha,“ sõnas 
Ehasalu ning avaldas ühtlasi 
kiitust kõigile nominentidele.

Nagu tavaks saanud, anti 
tunnustus neljas kategoorias. 
Preemiale „Aasta noor tegija“ 
esitati seitse nominenti, tiitli-
ga pärjati Alex Tervinsky.

Kategoorias „Aasta noorte-
ühendus“ oli kolm kandidaati 
ning võitjaks osutus Kunda 
Meresõprade Klubi. „Aasta 
noorte teo“ kategoorias kan-
dideeris neli nominenti ning 
preemia pälvis Sõmeru Põhi-
kooli õpilasesinduse algatus 
„100 heategu“.

Kategooria „Aasta noorte 
sõber“ laureaadi tiitlile kandi-
deeris kolm inimest – noorte 
sõbraks valiti Toivo Mura-
kas.

AS OG Elektra antav sti-
pendium – 1000 eurot – jaga-
ti kolme esimese kategooria 
vahel.

VIROLi tegevdirektor Sven 
Hõbemägi rõõmustas, et tä-
navu, nagu ka varasematel 
aastatel, esitati konkursile 
palju tugevaid kandidaate. 
„Head meelt teeb, et näiteks 
noore tegija kategoorias oli 
nominente väga erinevatelt 
elualadelt nagu fotograafia, 
sport, muusika ja mitmed tei-
sed. See näitab, et ettevõtlik-
ke ja tublisid noori jätkub 
igale poole – Lääne-Virumaa 
võib uhke olla,“ sõnas Hõbe-
mägi.

„Usun, et sellised noored 
innustavad ja inspireerivad 
ka eakaaslasi olema aktiivsed 
ning panustama oma vald-
konda. Samuti teen taaskord 
suure kummarduse meie hea-
le koostööpartnerile AS OG 
Elektrale, sest oluline on tun-
nustuse juures ka see, kui 
meie maakonna edukas ja 
arenev ettevõte noori mär-
kab,“ rõhutas tegevdirektor.
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Külasta linna suurima valikuga 
taaskasutuskauplust!

Nii toetad abi vajavaid peresid ja lapsi!

Rakvere Kroonikeskuses

E–R 11–18, L 10–15
Sissepääs parklakorruselt.
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MUST KROONIKA

Möödunud laupäeval 
toimus Haljalas kaitse-
pühaku, märtri ja Etioo-
pia sõdalase Püha 
Mauritiuse nimepäeva 
jumalateenistus, kus an-
ti Haljala kogudusele üle 
Põhja-Saksamaalt too-
dud krutsifiks.

Eliisa Sild

Ristilöödud Jeesuse kuju kuu-
lus eelnevalt Saksamaal ole-
vale Okeri kogudusele. Kui 
1996. aastal nende uus mo-
dernne kirikuhoone pühitse-
ti, siis selle katuse küljest rip-
pus alla krutsifiks, mis on ko-
guduse pastori Martin 
Stützeri sõnul väga eriline.

„Selle krutsifiksi ees laulata-
ti minu ja mu abikaasa abielu 
ning ristiti mu lapsed. Selle 
krutsifiksi ees on inimesed 
nutnud ja naernud, palveta-
nud ja lootnud,“ rääkis ta.

Saksamaa 
kiriku lammutamine
Pastori sõnul jäi nende kirik 
liiga väikeseks ja kaks kogu-
dust ühendati. Selle tulemu-
sena lammutati nende kirik 
2013. aastal. See oli koguduse 
jaoks raske otsus. Kõik kiri-
kus olevad religioossed ese-
med otsustati edasi anda ki-

TAPMINE
22. septembril avastati 
Tapa vallas 29aastase nai-
se vägivallatunnustega 
surnukeha. Politsei pidas 
kahtlustatavana kinni 
31aastase mehe.

PÕLENG
25. septembril kell 20.47 
said päästjad väljakutse 
Väike-Maarja valda Rak-
ke alevikku Metsa tänava-
le, kus põles esimese kor-
ruse korter. Leekides oli 
tugitool ja selle ees olevad 
riided. Inimesi korteris ei 
olnud. Päästjad kustutasid 
põlengu kell 21.27. Kor-
teris puudus suitsuandur. 
Põlengu tekkepõhjus on 
selgitamisel.

TUULE KAHJUD
Ööpäeva jooksul 26. sep-
tembri hommikust 27. 
septembri hommikuni 
reageerisid Ida päästekes-
kuse päästjad kümnel 
korral tugevast tuulest te-
kitatud kahjudega seotud 
väljakutsetele, kuus neist 
Lääne-Virumaal, neli 
Ida-Virumaal. Peamiselt 
oli tegemist teele ja elekt-
riliinidele langenud puu-
dega.

Haljala kirikule kingiti krutsifi ks

Kaitsejõud kingitust pidulikult üle andmas.
Foto: Eliisa Sild

riklikku kasutusse.
„Kellad leidsid uue kodu 

ühes Ida-Saksamaa kogudu-
ses, orel läks Itaaliasse ja me 
oleme iseäranis rõõmsad, et 
see krutsifiks on leidnud oma 
uue kodu siin Haljalas. Toogu 
see krutsifiks nüüd siin ini-
mestele lohutust,“ jutlustas 
külalisõpetaja Martin Stützer.

Suur metallist krutsifiks 
paigaldatakse Haljala Püha 
Mauritiuse kiriku kõrvalalta-
rile. Haljala koguduse piiskop 
Tiit Salumäe sõnas: „Võime 
tänada Jumalat selle kingituse 
eest, mis Haljala kogudusele 

on täna üle antud, tänu Saksa 
partneritele.“

Jumalateenistusele oli tul-
nud üsna palju inimesi. Kae-
tud oli armulaud ja peale tee-
nistust pakuti kõikidele küla-
listele kirikukohvi.

Abikäsi kaitsejõududelt
Jumalateenistusele olid kut-
sutud seda sündmust tähista-
ma ka 1. jalaväebrigaadi ja 
Kaitseväe tugikeskuse kapla-
nid, Tapal teenivate liitlasük-
suste sõdurid Taani ja Briti 
üksustest koos kaplaniga ning 
Viru maleva vabatahtlikud 

kaitseliitlased.
Nad aitasid üle anda ligi 300 

kilogrammi kaaluva krutsi-
fiksi ja osalesid enne jumala-
teenistust toimunud pidulikul 
rongkäigul Haljala vallavalit-
suse hoone juurest kirikuni.

„Mauritiuse sümboliks on 
mõõk, mida krutsifiksi ees 
näeme. Ta on mitmete elu-
kutsete kaitsepühak ja seepä-
rast on suure ja sümboolse 
väärtusega see, et teie, kaitse-
jõudude esindajad nii Eestist 
kui teistest maadest, olete siin 
seda päeva pidamas,“ tänas 
piiskop.
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TÖÖ/KOOLITUS

MÕNE REAGA

Töötukassa pakub tööta-
vatele inimestele võima-
lust saada tasuta kooli-
tust, enesetäiendamise 
võimalusi leidub aga tei-
sigi. Soovijatel aitab te-
ma vajadused ja võima-
lused välja selgitada töö-
tukassa karjäärinõusta-
ja.

Karin Andre
Lauri Kool

Tööturul on käes hullud päe-
vad. Tööandjate sõnul ei ole 
neil enam mitte kuskilt töö-
jõudu leida, töötajad väida-
vad, et pakutav palk on liiga 
madal. Ekspertide hinnangul 
on töö iseloom hakanud 
muutuma – et majandus are-
neks, tuleb üle vaadata 
töösuhted, töö korraldus ja 
kokku viia vajadus ning osku-
sed.

Vajadus eri ametite ja os-
kustega töötajate järele muu-
tub pidevalt. Tekivad uued 
töökohad, mis nõuavad teist-
suguseid oskusi kui varem 
omandatud. Oluline on olla 
enda täiendamiseks või mille-
gi sootuks teistsuguse juurde 
õppimiseks valmis.

Töölkäivale inimesele on 
koolitusel osalemine kõige 
kiirem viis oma oskusi täien-
dada. Töötukassa pakub töö-
tavatele inimestele võimalust 
saada tasuta koolitusi.

Kes saab 
koolitusel osaleda?
Töötukassa toetab eeskätt 
neid töötavaid inimesi, kellel 
ei ole erialast haridust (on lõ-
petanud vaid põhikooli või 

keskkooli) või kes on üle 50 
aasta vanad või kelle eesti 
keele oskus vajab täiendamist 
ja kelle sissetulek on Eesti 
keskmisest madalam. Samuti 
neid, kes tervisest tulenevalt 
ei saa oma senist tööd jätkata. 
Kokku on töötukassa andme-
tel selliseid inimesi Eestis üle 
200 000.

Tänast tööturu olukorda 
vaadates võib tunduda, et 
tööd saab iga inimene, miks 
peaks minema midagi juurde 
õppima? Sel puhul tasub 
meenutada, millised olid 
tööülesanded 5-10 aastat ta-
gasi ja mõelda, milliseks võib 
kujuneda minu töö järgmise 
5-10 aasta jooksul.

Tänane kogemus näitab, et 
üha rohkem tungib tehnoloo-
gia tööprotsessidesse või tu-
leb tööandjale oma tegemis-
test aru anda nutiseadmete 
kaudu. Hea tunde toob tead-
mine, et uute oskustega suu-
reneb võimalus valida omale 
sobivaim töö.

Kui õpihimuline töötaja ei 
saa koolitust töötukassa kau-
du, leidub mitmeid teisigi 
võimalusi tasuta koolitustel 
osaleda. Kutseõppeasutused 
ja kutseõpet pakkuvad raken-
duskõrgkoolid korraldavad 
tasuta lühikursusi. Pakutava-
te tasuta kursuste nimekiri on 
Haridus- ja Teadusministee-
riumi kodulehel ning info 
kursustele registreerimise 
kohta leiab koolide koduleh-
tedel.

Mida saab õppida?
Milliseid oskusi tasub oman-
dada ja koolituse saamise või-
malused aitab välja selgitada 
töötukassa karjäärinõustaja.

Aastaks 2025 kasvab enim 
vajadus töötajate järele tark-

varaarenduses, telekommu-
nikatsioonis, puidutööstuses, 
haldus- ja abitegevuste alal 
ning seoses rahvastiku vana-
nemisega tervishoius ja sot-
siaalhoolekandes.

Töötukassa toetab etteval-
mistamist ametitele, mida 
tööandjate ja ekspertide hin-
nangul on rohkem vaja ning 
millel ei ole piisaval hulgal 
sobivaid töötajaid. Toetata-
vad ametid on välja valitud 
valdkondlike tööjõuvajaduse 
uuringute põhjal (nn OSKA 
uuringud), mida teostab Kut-
sekoda.

Toetatavate ametite valik 
laieneb koos järgmiste OSKA 
uuringute valmimisega. Töö-
tajad saavad kolme aasta 
jooksul töötukassa toel inves-
teerida oma oskustesse 2500 
eurot.

Uued oskused 
viivad elus edasi
Töötukassa teavituskampaa-
nia kutsub inimesi uurima, 
kas ka nemad saaksid ja va-
jaksid mõnda koolitust. Aad-
ressilt www.töötajaõpi.ee 
saab infot ja nõuandeid kooli-
tuste kohta ning lugeda ka 
teiste inimeste õppimise lu-
gusid – kuidas massöörist sai 
medõde ja klienditeenindajast 
tegevusjuhendaja.

Töötust ennetavate meet-
mete pakkumisega alustas 
töötukassa eelmise aasta mais. 
Töötavad inimesed on töö- 
turukoolitust alustanud 1800 
korral. Kõige enam on kooli-
tusi läbinud Ida-Virumaa ela-
nikud, järgnevad Harjumaa ja 
Tartumaa. Keskmine kooli-
tusel käinud inimese vanus 
on 45 eluaastat, vanim kooli-
tust alustanud mees oli 62- ja 
naine 63aastane.

Üle-eestilise spordinäda-
la raames startis 19. sep-
tembri hommikul Sõme-
ru koolipere Keskuse-
hoone juurest orientee-
rumisrajale. Kell 9 hom-
mikul alustas 1.–4. klas-
side 18 segavõistkonda ja 
kella 12st läks rajale 5.–9. 
klasside 19 segavõistkon-
da.

Seidi Lamus-Tšistotin

Kogu koolipere orienteeru-
mispäeva toimumises oli heas 
mõttes süüdi üle-eestiline 
spordinädal, milles Sõmeru 
kool osaleb väga aktiivselt ju-
ba kolmandat aastat erinevate 
ettevõtmistega.

Üks osa sellest nädalast on 
olnud alati ülekooliline üritus 
ja seda veavad vilistlased. Eel-
misel aastal olid külas ning te-
gutsesid koos õpilastega Sven 

8. oktoobril kell 11 oodatakse aktiivseid eakaid Rakveres 
Lääne-Virumaa keskraamatukogu saalis toimuvasse liiklus-
kohvikusse.

Liikluskohvikus vesteldakse üldisest liikluse olukorrast, 
liikluskorraldusest ja -ohutusest ning antakse praktilisi nõu-
andeid igapäevaseks ohutuks liiklemiseks. Lisaks näidatakse 
Eesti Filmiarhiivi liiklusteemalisi filme, jagatakse infoma-
terjali ning avatud on kohvilaud.

Toimub ka liiklusteemaline viktoriin ning vastajad osale-
vad auhinnaloteriis. Samaaegselt on raamatukogu esimesel 
korrusel avatud liikluskasvatust läbi aegade tutvustav välja-
panek „Ettevaatust! Näitus!“.

Eakate liikluskohvikuid on Maanteeamet korraldanud 
Eesti linnades juba kolm aastat ning tagasiside nendelt üri-
tustelt on olnud alati positiivne. Osavõtjad on saanud jagada 
oma liiklemisega seotud muresid, suhelda teiste liiklejatega 
ning kogunud uusi mõtteid ja ideid, kuidas teistega arvesta-
valt liigelda.

Liiklusõnnetuste statistika näitab, et eakad on liikluses 
riskirühmaks ja seepärast pakutakse neile võimalust saada 
rohkem teadmisi võimalikest ohtudest tänavatel ja nende 
ennetamisest.

Liikluskohvik keskraamatukogus kestab 11.00–14.30 ning 
sissepääs on tasuta. Võimaluse korral palutakse oma tule-
kust teatada e-posti aadressil diana.okas@mnt.ee või telefo-
nidel 325 8725 ja 3225970.

Liikluskohvikut korraldab Maanteeamet koostöös Polit-
sei- ja Piirivalveameti ning Lääne-Virumaa keskraamatuko-
guga.

Kuulutaja

Keskraamatukogus tuleb 
liikluskohvik väärikale põlvkonnale

Sõmerul said lapsed orienteeruda

Vaatamata halvale ilmale, jätkus lastel indu kogu raja läbimiseks.
Foto: Seidi Lamus-Tšistotin

200 000 inimest oodatakse 
tasuta koolitustele

Hõbemägi ja Karoline Nõm-
meloo.

Sõmeru kooli huvijuht ja 
üks ürituse algatajatest Lem-
me Mäe selgitas, et sel aastal 
tuli juba suve alguses mõte 
viia kõik õpilased sügisel 
orienteeruma, sest eelmisel 
õppeaastal alustas koolis tege-
vust orienteerumisring, mida 
juhendab vilistlasest lapseva-
nem Toivo Murakas.

„Tema oli ka kohe nõus 
spordinädalal seda suurt 
orienteerumispäeva koos nel-

jaliikmelise meeskonnaga läbi 
viima. Ringijuhi poolt on 
uued Sõmeru kaardid ja muu 
vajalik varustus. Meilt õpilas-
te ja õpetajate viieliikmelised 
võistkonnad, mille kaptenid 
on orienteerumisringi liik-
med,“  selgitas korraldaja.

Orienteerumisraja läbis 180 
last ja kõigile lõpetanud võist-
kondadele oli väike autasu 
Eesti Olümpiakomitee poolt, 
kes üle-eestilist spordinädalat 
korraldab.

Lugeja küsib: Minu 
tööruumis on segav müra. 
Meil oleks vaja mõõta mü-
rataset selgitamaks, kas see 
on tervisele ohutu. Meie 
tööandja on sellest teadlik, 
kuid pole probleemi lahen-
danud.

Vastab Rein Reisberg, 
Tööinspektsiooni töö-
keskkonna konsultant.

Tööandja peab korralda-
ma töökeskkonna riskiana-
lüüsi, mille käigus selgita-
takse välja töökeskkonna 
ohutegurid (sealhulgas 
müra), mõõdetakse vajadu-
se korral nende parameet-
rid ning hinnatakse riske 
töötaja tervisele ja ohutu-
sele. Riskianalüüsi tulemu-
si peab tööandja tutvusta-
ma töötajatele, et iga tööta-
ja teaks, millised on tema 
töökohal esinevad ohute-
gurid ja kas need võivad 
põhjustada tervisekahjus-
tusi.

Müra puhul on oluline 
eristada, kas tegemist on 
töö tegemist segava müra-
ga või on müratase nii kõr-
ge, et see võib põhjustada 
kuulmiskahjustusi.

Esmase mõõtmise saab 
teha tööandja ise indikaa-
torseadmega. Üheks alu-
seks müra mõõtmise vaja-
duse hindamisel võib olla 
see, kui töötajad ei saa töö-
keskkonnas asudes teine-
teisest ühe meetri kaugusel 
tavalise hääletugevusega 
omavahel rääkida ning tu-
leb rääkida valjemini, kuna 
müra segab. Ligikaudset 
müra taset on võimalik 
mõõta ka nutitelefoniga, 
kui selles on spetsiaalne 
äpp.

Kui müratase indikaator-
seadmega mõõtmisel üle-
tab 80 dB(A), peab tööand-
ja korraldama müra mõõt-
mise, mille teeb pädev 
mõõtja taadeldud või jälgi-
tavalt kalibreeritud mõõte-
vahendit kasutades ja järgi-
des asjakohast mõõteme-
toodikat. Tööandja peab 
korraldama sellised mõõt-
mised ka siis, kui tööins-
pektor seda nõuab.

Kui tööandjaga suhtle-
mine ei too selgust müra 
võimalikust mõjust tervi-
sele, küsige nõu infotelefo-
nilt 6406000 või aadressilt 
jurist@ti.ee.
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OTSIN TÖÖD

Otsid 
tööd? 
Vajad 

töötajat?
Sisesta nüüd 

kuulutus
kuulutused.kuulutaja.ee

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

• Pakume tööd ehituse objektidel 
asjalikule inimesele - ehituse objek-
tijuhile Lääne-Virumaal, 

kes aitaks organiseerida objekti ehi-
tustegevust. Lisaks objekti ehitus-
materjalidega varustamine firma 
kaubikuga. Lisainfo tel 507 1700

• Vajan metsatöölist. Tel 5673 5648

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

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

• Pakume tööd perele Pandivere 
SF-s, (farmioperaatorid). Töötasu 
650-1000 € kuus, olenevalt töö 
tulemuslikkusest. Elamiseks  2toa-
line, möbleeritud, kõigi mugavus-
tega ametikorter Väike-Maarjas. 
Töösõitudeks ametiauto, töötele-
fon. Palun CV saata: aare@rotaks.
ee. Tel 505 0425

• AS Rakvere Metsamajand otsib 
tootmistöölisi. Väljaõpe kohapeal. 
Rohkem infot tel 5687 0877

• ER Frees OÜ võtab tööle kogemus-
tega tisleri. Tel 502 1919

• Otsime Rakverre ja Kundasse tubli-
sid puhastusteenindajaid hommikul 
ja õhtul, osalise tööajaga. Helistada 
tel 5610 3887

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

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

PAKUN TÖÖD
• OÜ Rakvere Takso võtab tööle tak-
sojuhi. Tel 515 4639

• Vanaduspensionär Rakverest pakub 
tööd koduabilisena töökoormusega 
üks kord nädalas mõni tund, soovitav 
üksik naine. Tel 5569 0085. Kiire!

• Otsin tööd juhiabi/assistendina. 
Suurepärane arvuti-, suhtlus- ja 
inglise keele oskus, teadmised as-
jaajamisest ja dokumendihaldusest, 
kiire õppija, B-kategooria juhiload ja 
isikliku auto kasutamise võimalus. 
Korrektne, täpne ja initsiatiivikas, 
positiivse ellusuhtumisega ja hea 
pingetaluvusega. Tel 5347 4210

• Mees otsib tööd majahoidja või 
valvurina. Tel 5631 5527

KOOLITUS

• Kutsume Teid hispaania keele 
kursustele neljapäeva õhtuti Rakve-
re Kultuurikeskuses. Info ja regist-
reerimine a.s.wesman@gmail.com

• Inglise keele vestluse kiirkursus 
20 tundi algajatele ja taas alustajatele 
Tsentrumis Koidula 1 alates N 27.09 ja 
4.10 kella 18-19.30. Hind 60 €, sisaldab 
õppematerjale. Registreerimine tel 
5566 1419
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6. oktoobril toimub 
Kastani puiesteel Tšilli-
laat ja selle raames avab 
Virubatuudid esma-
kordselt spordihoones 
teisaldatava suure ba-
tuudimaa, kuhu ooda-
takse nii põnne kui ka 
suuremaid lustijaid.

Seidi Lamus-Tšistotin

Virubatuudid OÜ juhataja 
Raivo Ridala sõnul oli juba 
varem mõtteis mõlkumas 
idee panna näiteks kooliva-
heajal püsti teisaldatav ba-
tuudimaa, kuid sel aastal sai 
idee endalegi ootamatult 
reaalsuseks, kui Rakvere 
kultuurikeskus kutsus Tšilli-
laadal osalema ühe batuudi-
ga. Edasine oli juba spordi-
keskusega läbirääkimiste kü-

simus,  ning 6. oktoobril 
pannakse püsti vähemalt 
seitse batuuti.

„Minu teada on see esma-
kordselt Eestis, kui ühte 
suurde ruumi pannakse püs-
ti nii palju teisaldatavaid ba-
tuute. Eraldi statsionaarseid 
batuudikeskusi on küll, aga 
sellist, et tuuakse kohale, po-
le minu teada veel olnud,“ 
rõhutas Ridala ürituse era-
kordsust.

Batuudimaa avab oma uk-
sed hommikul kell kümme ja 
on avatud terve päeva jook-
sul kuni kella viieni. Sel ajal, 
kui vanemad laata uudista-
vad, saavad pere nooremad 
liikmed lustima minna. 
Meeles tuleb aga pidada, et 
oodatud on lapsed alates tei-
sest eluaastast, aga omapäi 
võib jätta neid batuutidele 
alates viiendast eluaastast.

Batuudimaal lubatakse te-

gevust ka suurematele laste-
le. „Piiranguks on vaid keha-
kaal – kuni 80 kg,“ selgitas 
korraldaja, lisades, et ka täis-
kasvanute üritustele on telli-
tud nii „Takistus“ kui ka 
„Meri“, mis sobivad grupite-
gevusteks. Viimaseid on tel-
linud üritusele näiteks Tal-
linna Tehnikaülikool, ka tu-
tipeod ja rebaste ristimised 
on põnevate batuutidega 
täiendust saanud.

Virubatuudid OÜ on tun-
tud kõikides Lääne-Virumaa 
valdades, sest suvised sünd-
mused on alati laste jaoks ka 
batuutidega ilmestatud ning 
nii mõnedki atraktsioonid 
juba tuttavaks saanud.

Kõikide osalevate batuuti-
dega saab eelnevalt tutvuda 
kodulehel www.virubatuu-
did.eu ja terve päeva lustimi-
ne maksab 10 eurot.

Kinodesse on jõudnud 
film „Astrid Lindgreni 
rääkimata lugu“, mis ku-
jutab tulevase menukir-
janiku elu alates 16. elu-
aastast kuni varaste ka-
hekümnendateni.

Tõnu Lilleorg

Noor Astrid (mängib Alba 
August) on talus üles kasva-
nud vaba mõtlemisega emot-
sionaalne neiu. Talle pole 
probleemiks alevi ontlikul 
tantsuõhtul üksi ameerika 
džässirütmide saatel tantsida 
ja pärast koduteel täiest kõrist 
absurdseid repliike karjuda, 
mis on talle pähe karanud ki-
rikus kuuldud jutluse ainetel.

Neiu sellise aktiivse ja 
tormleva sisemaailma kujuta-
misel on filmi operaator tei-
nud omapärast kaamera-
tööd – publik näeb ekraanil 
hüplikku suures plaanis pilti 
Astridist; näiteks siis, kui ta 
talutöid teeb või ühest kohast 
teise rutakal sammul tõttab. 
On näha, et temas on rohke-
mat, kui ühes väikeses maa-
kohas sujuvaks täiskasvanu 
ellu jõudmiseks vaja läheks.

Peagi asub ta tööle assisten-
dina kohaliku ajalehe juures, 
kus ilmutab annet kirjutami-
ses. Astrid saab lehetoimeta-
jaga lapse, keda kasvatama 
saab aga hakata alles pärast 

2. oktoobri õhtul on võima-
lik hubases Karmeli kogudu-
se kuulata džässkontserti.

2004. aastal trios „Trek-
lang“ alguse saanud muusi-
kaline sõprus jätkab oma ra-
da ning Marek Talts, Egon 
Veevo ja Aleksandra Kreme-
netski rõõmustavad kuula-
jaid taas oma dünaamilise 
koosmänguga. Trio esitab 
põhiliselt gruuvikat ja põne-
vat omaloomingut, kus iga-
ühele on jäetud soleerimis-
ruumi ning efektipedaalid ei 
puhka.

Kitarrist Marek Talts on 
tuntud Liisi Koiksoni ja 

Kadri Voorandi ansambli-
test, bassist Egon Veevo on 
nõutud bändi- ja stuudio-
partner gospel-muusika val-
las Soomes ning Aleksandra 
Kremenetski trummimängu 
on tihti kuulda džässilavadel 
nii väiksemates kui suure-
mates kooslustes (Quid No-
vi, Redel Ruudus, Mari Kal-
kun, Shabat Quartet, Elletu-
se jt).

Rakvere kontserdil astub 
koos trioga publiku ette 
noor ja andekas lauljanna 
Gloria Jörberg, kes hetkel 
täiendab oma muusikalisi 
teadmisi H. Elleri nimelises 

Tartu Muusikakoolis. Gloria 
esitab lugusid otse südamest, 
andes neile siirust ja isikupä-
ra. Tema hääl on võimas ja 
särav. Lisaks eesti keelele 
laulab Gloria ka inglise ja 
heebrea keeles.

Suurepärane kontsert on 
avatud kõigile ning piletiks 
on sel korral vabalt valitud 
suurusega annetus Karmeli 
koguduse uue hoone toetu-
seks. Lisainfot leiate www.
karmel.ee.

Gunnar Kotiesen,
Rakvere Karmeli 
koguduse pastor

Karmeli koguduses kõlab džäss

Nooruspõlv kui kärestikuline jõgi

Noor Astrid töötamas sekretärina.
Foto: Estinfilm

Rakvere spordihoones 
avaneb suur batuudimaa

mõnda aastat, kui on Stock-
holmis sekretäriks õppinud ja 
hakanud ise raha teenima. 
Vahepeal lükkab ta tagasi aja-
lehetoimetaja abieluettepane-
ku, mis on tolleaegses kon-
servatiivses ühiskonnas ühe 
noore vallasema poolt väga 
julge samm.

Suurepärane on filmis taus-
taheli, nii kuuleb saalis linna-
tänava müra, hobuste pruus-
kamist ja tuule lõõtsumist 
metsasalus. Sellised helila-
hendused lisavad stseenidele 
reljeefsust, mis tekitab filmi 
vaadates erilise kohaloleku-
tunde.

Linateosele võib oodata ki-
nodes suurt menu, sellele 
perspektiivile viitab tõsiasi, et 

augustikuisel Tartu filmifes-
tivalil Tartuff tunnistati film 
publikulemmikuks. Ja on ju 
Astrid Lindgren ise oma hiil-
gavate raamatute kaudu Ees-
tis teada-tuntud kirjanik.

Filmist näeb, kuidas kuju-
nemisaastate raskustest jagu-
saamine nõudis Astridilt tõe-
list sitkust ja südikust. Ja saab 
aimu sellest, kuidas pojast la-
husoleku piin valmistas teda 
justkui ette jutuvestja kutsu-
museks, mille kaudu ta on 
miljonitele lastele üle maail-
ma oma lugudega tröösti, põ-
nevust ja headust kinkinud. 
Tore oli selle suurepärase fil-
mi kaudu kaasa elada tulevase 
kirjaniku kujunemisloole.
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1. oktoobril tähistatakse 
taas rahvusvahelist 
muusikapäeva, mille 
raames toimuvad Lää-
ne-Virumaa paikades ta-
suta kontserdid, kuhu 
ühe erandiga on oodatud 
kõik huvilised.

Tõnu Lilleorg

Põhjakeskuses paneb kesk-
päeval pillid hüüdma Eesti 
Kaitseväe orkester dirigent 
Peeter Saani taktikepi järgi. 
Esitusele tulevad kerged ja 
tuttavad lood nii kodu- kui 
välismaistelt autoritelt.

Kell üks algab Rakvere Era-
gümnaasiumis kont-
sert-loeng, kus esineb noor 
pianist Tähe-Lee Liiv, kes 
korraldajate teatel peaks 
muusikapäeva hommikul 
just-just saabuma Venemaa 
kontsertreisilt. Õhtul kell 
kuus näeb Targas Majas Lää-
ne-Virumaa muusika- ja 
kunstikoolide õpilaste esine-
mist.

Maakonna kontsertide sek-
ka kuulub kell 11.40 algav 
klaverimuusika kontsert Kad-
rina rahvamajas pianist Mar-
ko Martini esituses. Palmse 
mõisas algab kell 16.30 Otsa-
kooli ansambli Laters kont-
sert ja kell 16.30 astub Moel 
publiku ette Vanemuise kvin-
tett, mille liikmeil on plaanis 
orkestripillidel esitada lõbu-
said palu Eesti ja välismaisest 
klassikalisest muusikast.

ETV tütarlastekoor diri-
gent Aarne Saluveeri juhtimi-
sel esineb Tapa kaitseväe lin-
nakus ning see kontsert on 
reserveeritud ainult kaitse-
väelastele.

Latersi solist Laura Rulli 
rääkis, et nende ansambel 

Muusikapäev kutsub fantaasiat äratama

Fotomeenutus tunamulluselt muusikapäevalt, kui Eesti Kaitseväe orkester esines Haapsalu raudteejaamas.
Foto: Kaija Niiler

koosneb Georg Otsa nimelise 
Tallinna Muusikakooli teise 
kursuse tudengitest ja on veel 
üsna noor. Esinemisi on siiski 
olnud juba üsna palju, muu-
hulgas sünnipäevadel ja balli-
del. Bändi repertuaari kuulu-
vad mitmes keeles ning stiilis 
lood. Palmse mõisa kontser-
dil kuuleb eelkõige džässilik-
ke palu.

Rulli sõnul on väga tore, et 
muusikapäeval tuuakse kont-
serdid inimesteni üle Eesti ja 
noored muusikud saavad näi-
data, mida nad koolis õpivad. 
„Kui kuulata muusikat Spo-
tifyst, on seal lugudel igasugu 
tümpsud ja miksimised taga,“ 
nimetas Rulli noorte seas po-
pilt muusikakanalilt pakutava 

muusika ühte omadust. „Selli-
ne töötlemine puudub aga 
täiesti päris pillidel esitataval 
elaval muusikal,“ lausus laul-
jatar.

Kuidas nautida 
elavat muusikat?
Muusika kuulamise õppimi-
seks soovitab Rulli proovida, 
kas õnnestub eristada erine-
vaid instrumente, samuti jäl-
gida meloodia kulgu ning 
püüda tähele panna, millised 
emotsioonid kuulamisel teki-
vad.

Dirigent Peeter Saan soovi-
tas instrumentaalmuusika 
kuulama õppimiseks püüda 
kontserdil taibata, millest 
muusikapala räägib, mida 

võis selle autor mõelda ja sa-
muti püüda aru saada, kas au-
tori sõnum puudutab kuulajat 
isiklikult. Rulli ja Saan tõid 
mõlemad elava esituse plussi-
na välja, et publik näeb laval-
olija emotsioone.

Dirigent Aarne Saluveeri 
sõnul on iga elava muusika 
esitus kordumatu. „Kohapeal 
sündiv on kõige põnevam ja 
parem ja inimesed ju otsivad-
ki valdavalt uusi elamusi,“ üt-
les ta.

Selle kordumatuse mõist-
miseks tuleb minna kontser-
dile ja vastuvõtumeeled ava-
da. „See on üsna samamoodi 
nagu värske toidu ja värske 
õhuga,“ iseloomustas Salu-
veer kontserdi ainukordset 

õhustikku.
Dirigendi sõnul sõltub 

muusika vastuvõtt sellest, kas 
kuulajal tekivad heliteosega 
kokkupuutepind ja oma tä-
hendused. „See on arusaamise 
ja äratundmise küsimus – kui 
see tekib, mõistab inimene, et 
ahhaa, see on minu muusika,“ 
rääkis Saluveer, kes on ka 
hinnatud muusikapedagoog.

Vaikus kui muusika osa
Tantsu- ja meelelahutusmuu-
sika kohta ütles Saluveer, et 
selle puhul on rütm see, mis 
kaasa haarab ja liikuma pa-
neb. Seevastu n-ö kuulamis-
muusika juures on väga tähtis 
osa vaikusel.

„Tänapäeva inimestel on 
seda vaikust raske välja kan-
natada, sest vaikuses võivad 
ilmneda mingid oma mõtted 
ja äratundmised, mis võivad 
alguses tunduda hirmutavad,“ 
sõnas Saluveer.

Kuulamismuusikat võib 
iseloomustada kui romaani, 
kus midagi ei kordu, sest igal 
leheküljel on uued sõnad. 
Saluveeri sõnul jutustab muu-
sika igale kuulajale loo lähtu-
valt tema enda fantaasiast. 
„Loo pealkiri võib küll olla 
„Romeo ja Julia“, kuid kui mi-
na kuulen selles Harry Potteri 
lugu, siis ei saa öelda, et see 
on vale,“ tõi Saluveer näite. 
„Muusika on inimese sisemise 
fantaasia äratamiseks üks sa-
lapärasemaid vahendeid,“ üt-
les ta.

Kes tahab aga saada muusi-
ka kohta uusi ja huvitavaid 
teadmisi, võib täna õhtul pan-
na televiisori Kanal 2 peale, 
sest saates „Kuldvillak“ vasta-
vad küsimustele Aarne Salu-
veer, laulja Laura Põldvere ja 
pianist Peep Lassmann.

Sel esmaspäeva, oma 30. sünnipäeval, esitles 
Birgit Õigemeel-Sarrap Telliskivi Loomelin-
nakus värsket plaati. Publikule kostituseks 
astus Birgit Vabal Laval üles koos bändiga, 
andes üle tunni ajase kontserdi, kuhu mah-
tusid kõik „V“ lood.

V nagu victory, võit? Viis nagu lauluviis? 
Võiks ju olla nii üks kui teine tähendus, peen 
sõna(de)mäng. Tegelikult tähendab aga selli-
selt formuleeritud pealkiri seda, et tegemist 
on andeka lauljanna viienda stuudioalbumi-
ga.

Birgit sai kunagi hoo sisse superstaarisaa-
test, aga on laulmisega lapsepõlvest saati te-
gelenud. Lauljanna jõudis mõni aeg tagasi 
Eestit esindama ka Eurovisioonile suhteliselt 
hea looga, kuid mitte nii edukalt, kui eelne-
valt loodeti.

Birgiti kaubamärgiks võib pidada mõ-
nusalt mahedat, õrna, pehmet häält. Kohati 
suudab ta aga kuulajat üllatada ka vägagi või-
muka, kõva „pauerit“ omava vokaaliga.

Siin plaadil on selliseks, lausa vapustavaks 
ja läbiraputavaks soorituseks „Silmapiir“ (la-
val veel kordi fantastilisem). No milline dra-
maatiline võimsa refrääniga ballaad, milline 
emotsioonide laviin sealt välja paiskub! 

Maailmaklassi hittlugu – kahtlemata kogu 
albumi parim. Just „see“ lugu, nagu ta isegi 
presentatsioonil välja ütles.

Muidugi ainult selle palaga asi ei piirdu, 
kaugeltki mitte. Koheselt kougiks sinna 
juurde välja hetkega käimatõmbava „15 000 
sammu“, mõnusa rütmiga tõdemuse „Me tä-
na öösel ei maga“ ja kuidagi eriti lahedasti 
sõnastatud „Ma tean, et sa tead“.

Otse loomulikult on ülejäänudki lood selli-
sed meloodiarikkad „popikad“, kergesti 
meeldejäävad ja tantsima meelitavad, kuigi 
vahest mitte niivõrd eredana sähvivad, kui 
eelpool väljatoodud.

Kõva pluss muidugi, et eranditult kogu 
materjal on sealjuures eestikeelne ja laulusõ-
nad kenasti plaadivoldikulegi kaasalaulmi-
seks prinditud.

Birgiti abilistest, albumi aktiivsest kaas-
konnast rääkides leidub seal terve rida tubli-
sid muusikuid: abikaasa Indrek Sarrap, Timo 
Vendt, Mihkel Mattisen, Elmar Liitmaa jt.

Hinnetelehele sirgeldaks konkreetselt – 
hea.

Ülo Külm

Birgit, „V“
Enjoy Music

ARVUSTUS







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

• 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 renoveerimist vajav 1toaline 
korter Kundas. Korter on väga soe, 
kõik aknad päikese poole. Kortermajal 
toimiv ühistu. Kommunaalkulud suvel 
25 €, talvel 90 €. Läheduses laste män-
guväljak, 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 või anda üürile 2toaline kõigi 
mugavustega korter, 2/4, Lennuki 4. 
Tel 5664 8326

• Müüa korter, 2 tuba, Lepna, Rakvere 
Vald, Lääne-Virumaa. Korter asub 
Rakvere linnast vaid 5 minuti sõidu 
kaugusel. Aadress: Energia pst 20-
17. Madalad kommunaalkulud ning 
toimiv korteriühistu. Jalutuskaugusel 
on raamatukogu, mänguväljak, rula-
park ning lastetuba. Korteriga saab 
kaasa keldriboksi. Mööbli võimalus, 
pakettaknad. Köök: keraamiline pliit, 
külmik, köögimööbel. Sanruum: vann, 
dušš, boiler, pesumasin. Küte: ahjukü-
te. Side: Internet, kaabel-TV. Korter on 
valmis sissekolimiseks. Hind 17 999 €. 
Huvi korral email: marko.jogi2@gmail.
com või tel 5553 9231

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

• Müüa remonti vajav 2toaline korter 
Mõdriku mõisa kõrval. Hind 5500 €. 
Tel 5834 4024

• 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 kohas 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 3toaline korter looduskaunis 
kohas. Asub keskmises trepikojas ja I 
korrusel. Korteril on kaks rõdu ja kaks 
panipaika ning keldriboks. Läheduses 
kool/lasteaed, kaks poodi, rahvamaja, 
spordihoone, noortekeskus ning raa-
matukogu. Asukoht Simuna. Hind 8500 
€. Tel 5348 1770

• 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 kesklinnas 4toaline korter 
gaasiküttega, otse omanikult. Korteri 
mõõt 96 m2. Tel 5348 816

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

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

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

• Müüa (ka järelmaksuga) või üürile 
anda (tagatisraha nõue) Tapal 85% 
renoveeritud eriplaneeringuga korter 
3 tuba + köök, dušš-wc koos, koridori 
vaheuks ja ühes toas veel teisaldatav 
dušinurk - köök, eraldi + wc pikas ko-
ridoris, mis võimaldab kasutada kahe 
1toalise eraldi korterina, 2/3 ,STV-tv, 
oma ahikeskküte + õhksoojuspump + 
konditsioneer, möbleeritud , 5 minuti 
tee rongipeatuseni ja poodi. Võimalik 
välja ehitada veel pööningukorter 
ja keldris suur saun, mõlemad a 70 
ruutmeetrit. Üür 100 € korter + mak-
sud. e-mail: aautod@gmail.com. Tel 
5648 8989

• Müüa 2kordne maja Rakveres otse 
omanikult. Hind 80 000 €. Tel 5834 4024

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

• 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 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 garaaž Rakveres. Tel 5567 7790

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

• Müüa saunaboks. Hind 1200 €. Tel 
5685 6320

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

• Ostan korteri Kundas, otse omani-
kult. Tel 5569 2057

• 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

• Soovin osta Kunda linnas asuvat 
garaaži. Tel 518 4480

• Maagia kv ostab või võtab müüki 
kinnisvara. Tel 5855 0720, www.
maagiakv.ee

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

• Soovin osta kodu rajamiseks ELA-
MUMAAD Rakvere linnas või selle 
vahetus lähetuses. Vaatan üle kõik 
pakkumised! Tel 507 8467, e-post: 
mihkel@oom.ee

• Müüa heas seisus töökorras sead-
metega puidutöökoda Järvamaal, 
ruumid 300 m2, krunt 2961 m2, 
elekter 380V/80A. Katastrinumber 
12902:002:0086. Hind 29 000 €. Tel 
511 0478

• Üürin toa Viitnal seoses tööga, või 
selle lähiümbruses. Tel 5553 8445
• Naisterahvas soovib üürida tuba 
Roelas E-N. Tel 5567 7926
• Soovin üürida 1toalist ahjuküttega 
korterit. Tel 5901 2062
• Soovin üürida vähemalt 3toalise 
korteri Rakvere kesklinnas mõistliku 
hinnaga, otse omanikult. Tel 5194 8496

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

• Alates 1-20 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Korralik elamine. 
Tel 516 4685
• Anda üürile 1toaline möbleeritud 
kõigi mugavustega korter Rakvere 
kesklinnas, renoveeritud majas. Hind 
200 € + kommunaalmaksud. Tel 520 
6145
• Anda üürile Rakvere kesklinnas 1-või 
2toaline kõigi mugavustega korter. 
Tel 5358 6829
• Üürile anda 1toaline kõigi muga-
vustega korter Sõmerul I korrusel. 
Tel 5887 1954
• Anda üürile 2toaline korter linna 
keskel. Tel 5645 2786
• Üürile anda Rakveres 2toaline kõigi 
mugavustega korter rekonstr. majas. 
Tel 5848 2025
• Anda üürile 2toaline mugavustega 
korter Rakvere linnas. Tel 5558 7544
• Üürile anda Vinnis 2toaline korter. 
Tel 503 9175
• Üürile anda 2toaline ahjuküttega 
korter (53 m2) Rakveres, Pikk 37, II 
korrus. Hind 220 € kuus. Tel 503 4972, 
info@ko.ee
• 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

• www.toonklaas.ee
•  Mü ü a  D a c i a  L o g a n ,  d i i s e l . 
Tel 5569 2057
• 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 MB-814 puksiirauto, kande-
jõud 3,5 t, plate 6,5 m. Hind kokkulep-
pel. Tel 5558 5956
• 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 metallik, 
uuem mudel bensiin, sedaan, kon-
ditsioneer, 4 x el.aknad, ökonoomne, 
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 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 1,9 CDTI, 88kW, 
automaat, 2006. a. Roostet pole, 
tehniliselt heas korras. Hind 2800 
€. Tel 5564 5095

• Müüa Opel Astra Comfort 1,6i 
04/2002. a, 62kW, bensiin, must metal-
lik, luukpära, 5 ust, konditsioneer, va-
luveljed, roosteta, mõlkideta, korralik, 
kehtiv ülevaatus 04/2019, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. 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  Subaru Forester,  2,5, 
169kW, 2007. a, bensiin, automaat, 
ostetud Eestist. Tehtud 210 000 km 
täishooldus koos rihmavahetusega. 
Hind 3200 €. Tel 511 0478

• 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 2,0 TDI, 2007. 
a, diisel, universaal, väga heas korras. 
Hind 3800 €. Tel 5302 9943

• Müüa Toyota Avensis 2,0  VVT-i 
Linea Sol, sedaan 2007. a, bensiin, au-
tomaat. Heas korras, kaasas hooldus-
raamat. Kaasa uued talve naastrehvid 
velgedel. Hind 3700 €. Tel 513 7835

• 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 võrr + varuosad. Tel 5649 1828

• Müüa Toyota Avensise naastreh-
vid koos velgedega. Hind 120 €. Tel 
5698 2788

• Ostan teie seisma jäänud sõiduau-
to, soovitav diisel ja universaal. Tel 
503 1849

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

• 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!

• Ostan igasuguses seisukorras auto-
sid. Pakkuge ja sobivusel tulen kohe 
järgi. Huvi pakuvad ka uunikumid. 
Tel 5357 7108

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

• Soovin osta kasutatud naastrehvid 
205/70/15. Tel 5649 1828

• Autohoov ostab kasutatud sõi-
duautosid, väikekaubikuid ja 
mahtuniversaale 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

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

• Ostan Volga (GAZ 21 või GAZ 24). 
Tel 509 2275
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ANNAN ÜÜRILE

VÕTAN ÜÜRILE

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

OST

UUS TIKI TREILER 
CS300-LH

GARANTII 2 AASTAT
3000 x 1500 x 400

Haagise kandevõime 
503 kg

Haagis: 949 €
Haagis tendi ja 

tugikaartega: 1132 €
Haagis tendi, tugikaarte 

ja kõrgendusega kokku 72 
cm: 1305 € 

(pildil olev haagis!) 
Haagis plastkaanega: 

1499 €
Haagiste hinna sees tugira-
tas ja tugevdatud pealesõi-

tu kannatav tagaluuk. 
Haagis on kallutav!

Autowelt.ee 
Läike tee 36, Rae vald 

tel 607 0870

Ootame teid E-R 9.00-18.00
või helistage 6070870

A2 Autowelt
Läike tee 36, Rae Vald

www.autowelt.ee
rainer@autowelt.ee 



• 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

• Sillaxer OÜ annab rendile järele 
veetava korvtõstuki. Tõstekõrgus 
10 m. Töötab elektri pealt. Asub 
Võsul. Tel 521 8832

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

• Kaubavedu. Kardinfurgoon, taga-
luuktõstuk, kuni 13 t. Kaubaruumi 
pikkus 7,4 m, kõrgus 2,9 m, laius 
2,45 m. Tel 503 9722

• 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

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

• Veoteenus. Tel 506 9814 või 517 
5480

• Veoteenused teile vajalikus suu-
nas sõbralike kokkuleppe hinda-
dega. Kaubik asub Rakveres. Tel 
5646 3518, anmikamoobel@hot.
ee. Facebookist leiate meid lehelt 
- kasutatud mööbel ja kodusi-
sustuskaup. Pakume kaubaks mit-
mesugust tarvilikku majapidamis-
kraami erinevatest aastakäikudest 
Soomest ja Baierimaalt. Kõik teie 
sõnumid, kõned ja kommentaarid 
on iga päev oodatud! Teeme head 
kaupa!

• Tarka & Pere OÜ teostab puksiir-
teenust 1,30 €/km ja tunnitöö 30 
€/h. Rendime puksiirhaagist (konn) 
ööpäev 25 € ja oksapurustajat BOSCH 
25 € - 24/h. 10 meetrine redel 6 € - 24/h. 
Tel 526 4115  

• Kallurauto (karjääri) teenus. Tel 
503 2269

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

• Veo- ja kolimisteenus kaubabussi-
ga. Tel 506 1547

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
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

• Teostame fekaaliveoteenust ja 
kanalisatsioonikaevude tühjenda-
mist. 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 
kaevetööd 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, puhasta-
mine, süvendamine ja remont. Rõn-
gaste 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

• 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 küt-
tesüsteemide 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. Tel 5349 5632

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

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

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

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

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised 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



Pakun akende pesemise teenust. 
Huvi korral anna teada. 

Tel 506 3921
On võimalik fi rma nimel teenust osutada.

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

• Hekkide ilulõikus. Tel 5660 3585

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

• Pressin õunamahla. Tel 5390 9168

• 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 korral puhastan pehme mööbli 
sinu eest - küsi hinnapakkumist! Tel 
5385 5694

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

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

• Ansambel, õhtu juhtimine juubelil, 
sünnipäeval. Üle Eesti. Tel 5190 1697

• Laste sünnipäevadel näomaalin-
gud. Tel 5196 7306

• 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

• Tasuta vanametalli äravedu, ga-
raažid, majad, keldrid jne. Küsi lisa. 
Tel 507 9984

• Müüa suures koguses kasutatud 
riided lastele, naistele, meestele. Jala-
nõusid, mänguasju. Soodsad hinnad. 
Tel 554 6490

• Anda ära köögimööbel ja 4-kohali-
ne pliit (valged). Tel 5648 6681

• Ära anda nõukogudeaegne klaver 
„NOKTÜRN“ sümboolse hinnaga. 
Häälestatud aasta tagasi. Tel 5809 7990, 
asukoht Lääne-Virumaa, Kavastu

• Müüa odavalt korras lapsevanker + 
kandekorv jne, tarvikud. Tel 5878 2339

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

• 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 pa-
randamist 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
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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

OST

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

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

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com



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

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

• 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 margikogusid. Tel 5633 8129

• 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

• Ostan küttepuid, ka väikesed kogu-
sed, tulen ise järele. Tel 503 1849

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

• Mee müük. Hind oleneb kogusest, 
toon soovi korral kohale, Mõdriku küla. 
Tel 5346 9159

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

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

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki väi-
kehulgi, 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 kvaliteetset musta mul-
da (sõelutud). Pakitud ja lahtine. 
Transpordiga. Tel 554 9113

• Müüa männikoore multši. Paki-
tud ja lahtine. Tel 554 9113

• Pakun sõnnikut, munakoori ja mu-
nakarpe. Tel 5638 4602

• Müüa traktor Jumz koos haakeriista-
dega. Tel 5632 2417

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

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

• Müüa taksi kutsikad (isane), Rakve-
re. Tel 528 5416

• Ära anda 3 musta nunnukest, 1 
emane ja 2 isast ja üks must isane 
valgete käppade ja lõuaga. Tel 
5622 1938

• Võtan hoida teie lemmikloomi. Tel 
5394 2814

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

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

• Neljapäeval, 4. oktoobril kell 18.00 
esilinastub Jüri Lina dokumentaal-
film „Võltsitud maailm“ Rakvere 
Teatrimajas, Kreutzwaldi 2a. Olete 
oodatud! Sissepääs 5 €.

• Taaskasutuskauplus Maara Rak-
vere Laada 14 – müügil hea valik 
jalatseid. Müügil riideid suurtele 
meestele.
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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

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

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

*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

Anname ära konte 

lemmikloomadele 

Huljal.

Tel 501 0270

VANAVARA

TEATED



• Pillart kunsti- ja käsitöökauplus 
nüüd avatud Rakveres, aadres-
sil Laada 17. Müügil kingitused, 
meened, kodu- ja sisustuskaubad, 
mänguasjad, beebitooted, maalid. 
T-R 9.30-18.00, L 9.30-13.00

• Segaansambel otsib oma sõbralik-
ku meeskonda pensionieas mittetöö-
tavat esimest soprani. Tel 5663 2319

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

• 50-185-90 mees tutvub toreda nai-
sega kooselu eesmärgil. Tel 5878 6730

• www.toonklaas.ee

• 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. 
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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

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

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

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

Kujundus/küljendus
Renee Koit
Marimai Kesküla

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

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

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

TUTVUS MUU

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

Hinnad turul 27. septembril 2018

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

NIMETUS KOGUS
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,80

Till kg 7,00 10,00

Roheline sibul kg 6,00 7,00

Petersell kg 8,00 10,00

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Küüslauk  kg 8,00 10,00

Porgand kg 1,50

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 2,00

Salatikurk kg 2,00

Pirnid kg 1,00

Astelpaju marjad kg 8,00 10,00

Pohlad liiter 5,00 7,00

Jõhvikad liiter 4,00 5,00

Vaarikad kg 10,00

Seened 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, 29. septembril turul Peipsi kala müük!

Turul müügil: 
* sügislilled- krüsanteemid ja kanarbikud

* saunavihad (igal laupäeval)

PILATESE 
VÕIMLEMINE
alates 4. oktoobrist

neljapäeviti 19.00-20.00 
Toimumiskoht Rakvere 

lasteaed Kungla.
Info tel 5341 9372

Meeste- ja 
naistejuuksur.
Tel 506 8485

Ootame tööle
naistejuuksurit.
Tel 5897 9293 

Lai 3 A (Piibeleht)
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

Aeg annab, aeg võtab, 
aeg mälestused jätab!

Südamlik kaastunne 
Svetlana ja tema perele kalli

EMA, VANAEMA JA
VANAVANAEMA

kaotuse puhul.

Gelena Intal

Südamlik kaastunne Svetlana 
Aasmäele ja tema lähedastele kalli

EMA
kaotuse puhul. 

MAASEN AURELIE. 
Kolleegid röntgenikabinetist 

Tuleviku tn

Südamlik kaastunne 
lähedastele 

VELLO MATTI

kaotuse puhul.

Õde Milvi laste 
ja lastelastega.

Avaldame kaastunnet 
Leida Hõbemägile kalli õe

MILLE

surma puhul.

Majanaabrid.

Armsad saatusekaaslased!
Täna möödub 24 aastat „Estonia” laevahukust …

Me mäletame merd. Ja seda hirmsat sügisööd, mil valu 
tõusis taevani.

Me mälu mäletab ja hoiab elus kõik need õnnetusejärgsed 
tunded, nagu oleks see juhtunud eile. Me lapsed ja lapselap-
sedki mäletavad seda läbi meie keha ja meelte.

Me igatseme oma lähedasi aastate möödudes samamoodi, 
kui päeval, mil nad meilt võeti. Me tahtnuks elada elamata 
jäänud elu. Vastupidiselt looduse värvidele toob sügise saa-
bumine meie mälestustesse sügava kurbuse ja leina.

Kedagi pole nende aastatega unustatud. Armastust ei saa 
unustada.

Me oleme leppinud kaotusega, sellest palju õppinud ja tu-
gevamaks saanud, aga me oleme sellega koos muutunud ja 
meie elu on saanud teistsuguseks.

Me hing endiselt valutab. Me ei saa lakata mõtlemast, 
miks kõik juhtus. Teadmatus teeb haiget ja ta ei lase end ee-
male tõugata. Valu tuleb koos igatsusega ja ta ei hooli meist 
ega meie tunnetest. Me hulgas on palju neid, kes on mur-
dunud. Me hulgas on palju saatusekaaslasi, kes manalateed 
läinud….

Me oleme täna koos lähedastega ning süütame hukkunu-
tele küünlad ja käime mõtetes koos läbi ajatu silla, kus kõik 
me kallid tulevad me juurde. Nii kohtume me ikka ja uuesti, 
kuni me süda tuksub.

Ühendus Memento Mare peab tänuga meeles kõiki oma 
liikmeid ning kõiki häid inimesi, kes on nende aastate jook-
sul olnud abiks kannatanute toetamisel ja hukkunute mäles-
tuse jäädvustamisel.

Me soovime Teile kõigile tervist ja suurt hingejõudu.
Meie leinaüritus toimub 28. septembril kell 12 „Katkenud 

liini“ mälestuskivi juures.

Memento Mare juhatuse nimel
Helmi Urbalu

Kaitseväe peastaabis heisati 
Võitmatute mängude lipp
Kolmapäeval heiskas kaitseväe juhataja kindral Riho Ter-
ras koos Eestit külastanud Suurbritannia kaitseväe juhataja 
asetäitja kindral sir Gordon Messengeri ja kaitseväe veebli 
ülemveebel Siim Salistega Tallinnas kaitseväe peastaabi ees 
Võitmatute mängude lipu.

„Võitmatute mängud on vigastatud veteranide jaoks olu-
liseks motivatsiooniallikaks ning mängudel osalemine ja 
nendeks valmistumine on aja jooksul muutunud asendama-
tuks osaks vigastatud võitlejate rehabilitatsiooniprotsessis. 
Oktoobris Austraaliasse Eestit esindama sõitvatele veterani-
dele soovin mängudeks edu, jaksu ja meelekindlust enese-
ületusteks,“ ütles kindral Terras.

Võitmatute mängud ehk Invictus Games on Suurbritan-
nia prints Harry poolt 2014. aastal ellu kutsutud spordi-
võistlused sõjalistel operatsioonidel viga saanud sõduritele. 
Invictus tähendab ladina keeles võitmatut. Osana mängude 
korraldajate poolt välja kuulutatud „Fly the Flag“ aktsioonist 
heisatakse mängude lipp septembris ja oktoobris võistleja-
tele toetuse avaldamiseks erinevates kaitseväe väeosades üle 
Eesti. Sel aastal toimuvad mängud 20.–27. oktoobrini Aust-
raalias, Sydneys.

Mängudel osaleb kokku üle 500 võistleja 18-st erinevast 
riigist. Eestit esindab 15liikmeline kaitseväe veteranide 
võistkond. Eesti on osalenud mängudel alates nende loomi-
sest 2014. aastal. Eelmisel aastal toimunud mängudel võitsid 
eestlased kokku 8 medalit.

Kuulutaja

Viru Halud OÜ müüb 
aastaringselt

-Kuiva küttepuud 
-Toorest küttepuud 

- Kõrge kütteväärtusega 
kasebriketti

Info ja tellimine 
tel 5851 5859 

www.viruhalud.ee
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KUHU MINNATÄNA MAAILMAS

28. septembril 1939. aastal 
sõlmiti Nõukogude Lii-
du algatusel välisriiki-
dega kaks lepingut, mis 
mõjutasid nii Eesti kui 
kogu maailma saatust. 
Kui need kaks lepet puu-
dutasid Poolat riivamisi, 
siis samal päeval 79 aas-
tat tagasi leidis aset kaks 
Poolaga otseselt seotud 
sündmust.

Allan Espenberg

Eesti langemine Nõukogude 
Liidu okupatsiooni alla sai 
alguse 1939. aasta suvel, kui 
23. augustil sõlmitud Mo-
lotov-Ribbentropi paktiga 
(MRP) jagasid Saksamaa ja 
NSV Liit ära Euroopa. Mõ-
lema riigi valitsused pidasid 
oma põhivaenlaseks Poo-
lat, mis tükeldati kõigepealt 
ja ülikiiresti. 1. septembril 
hõivas poole Poola territoo-
riumist Saksamaa ja 17. sep-
tembril võttis teise poole oma 
kontrolli alla Nõukogude Liit. 
Saksamaa tungimisega Poo-
lasse algas Teine maailmasõ-
da.

Eestisse toodi 
Punaarmee sõdurid
Kuna MRP lepinguga jäid 
NSV Liidu mõjutsooni ka 
Baltimaad, siis pidi Moskva 
midagi ette võtma, et Eesti, 
Läti ja Leedu väiksema vaeva-
ga endaga liita. Sel eesmärgil 
hakati Eesti valitsust süüdis-
tama erinevates kuritegudes 
ja lausa vaenlaste abistamises 
ning Eesti territoriaalvete lä-
hedusse saadeti nõukogude 
sõjalaevad. Venelased kasuta-
sid oma eesmärkide saavuta-
miseks nii jõudu kui šantaaži 
ja ähvardusi.

24. septembril esitaski NSV 
Liit Eestile ultimaatumi, mil-
les nõuti lepingu sõlmimist 
ja nõukogude sõjaväelaste lu-
bamist Eesti territooriumile. 
Kuna keeldumise korral äh-
vardati sõjaga, siis ei jäänud 
Eestil muud üle, kui venelaste 
tingimused vastu võtta.

Nii kirjutatigi Eesti Vaba-
riigi ja NSV Liidu vahel 1939. 
aasta 28. septembri keskööl 
Moskvas alla vastastikuse 
abistamise paktile, mida ha-

Kiltsi on läinud rändama! Ei, 
mitte alevik pole asukohta 
vahetanud, vaid Väike-Maar-
jasse on jõudnud sel kevadel 
Kiltsis avatud näitus.

6. oktoobril kell 12 leiab 
aset Väike-Maarja Muuseu-
mis Kiltsi päev, mille raames 
toimub pidulik näituse „Vana 
aja Kiltsi“ tutvustus. Madis 
Michelsoni ideest sündinud 

näitus tutvustab vaatajatele 
Kiltsit selle vanas heas ehedu-
ses.

Läbi muljetavaldava fotode 
hulga saab nii mõndagi tea-
da Kiltsis tegutsenud seltsi-
de, asutuste, tuntud inimes-
te ning asulat tuiksoonena 
läbiva raudtee kohta. Näha 
saab vanimat teadaolevat fo-
tojäädvustust Kiltsist. Et näi-

tus tõesti oma nime vääriks, 
tuleb märkida, et nooremaid 
kui 60 aastat, ühtegi pilti ei 
ole.

Madis Michelsoni idee 
teostuseks andis võimaluse 
Väike-Maarja vallavalitsus 
projekti Juurtega kodupaik 
raames. Koos abikaasa Anni-
kaga koostatud näituse aitas 
kujundada Marek Lillemaa 

Saara kirjastusest. Muuseu-
mis toimuval Kiltsi päeval on 
kohal ka autorid ise, kes vii-
vad külalisi põnevale retkele 
ajalukku.

Näitust „Vana aja Kiltsi“ 
saab Väike-Maarja muuseu-
mis kaeda 2. novembrini.

Kuulutaja

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta!
29. september sumedasse sügisöösse lisab tuure DJ Ailan Kytt
6. oktoober Retro Jämm DJ Martineero

Gustavi Maja
29. september Hiina tervisekultuuri päev
2. oktoober Mai Agate Väljataga loeng „Loomine uues energias“
4. oktoober Katrin Aedma loeng „India rahvaravi“ 
Vicky massaažid 4. oktoober ja 5. oktoober
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

Biore Tervisestuudio
4. oktoober tervendaja VOLLI vastuvõtt
4., 11. ja 18. oktoober tervisliku seisundi testimine – Eve Heinmets
5., 12. ja 19. oktoober kaaniteraapia – V. Kudrjavtsevi vastuvõtt
11. ja 26. oktoober nõelravi – dr Tiia Liivalaid
13.–14. oktoober õpituba „Tervendav laulmine“, neile, kes viisi ei 
pea – Merle Pärle juhtimisel
16., 23. ja 30. oktoober nõelravi – Arina Grigorjan
Seljaabi/kiropraktika esmaspäev ja kolmapäev – Artur Grigorjan
Reg tel 501 7960 või Laada 5, Rakveres

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
2. oktoober kell 10 võimlemine Spordikeskuses – juhendab Maie 
Tamm
3. oktoober kell 10 Hea Tervise MTÜ väljasõit Viru Rabasse (Bus-
sijaama tagant parklast). Kaasa piknikusöök ja -jook. Omaosalus 2 
eurot. Vajalik ette registreerimine tel 5358 5989 – Maie Tamm
4. oktoober kell 13.30 lauluring Sotsiaalkeskuses
5. oktoober kell 18 Allergia ja Astma Ühingu üritus Gustavi majas 
(shindo venitused + allergiavabad toidud), omaosalus 2 eurot, vaja-
lik ette registreerida 3. oktoobriks
6. oktoober kell 20 Hea une öökonverents Villa Theresas, omaosa-
lus septembris 15 eurot, alates oktoobrist 20 eurot. Info tel 5342 
9043
8. oktoober kell 10 Südamehaigete ühingu väljasõit Valgejõe Veini-
villasse, omaosalus 13 eurot tasuda Pireti kätte 4. oktoobriks. Tähis-
tame ühingu 10. aastapäeva
9. oktoober kell 14 Afaasia Ühingu infopäev: mälutreening – juhen-
dab Anu Joonuks
10. oktoober kell 11 Valge kepi päev Rakvere Rahvamajas. Infopäev 
vaegnägijatele ja pimedatele, pereliikmetele ja kõikidele huvilistele
Kavas:
• Eesti Pimedate Raamatukogu teenuseid tutvustab ja nägemispuu-

de valdkonna aktuaalseid küsimusi lahkab Eesti Pimedate Liidu 
aseesimees Priit Kasepalu

• Juhtkoerte kooli ja juhtkoera kasutamist tutvustab Juhtkoera Ka-
sutaja Ühingu liige Marja Haamer

• MTÜ Jumalalaegas tutvustab ja müüb kohapeal nägemisvahen-
deid

• Muusikaline etteaste – Maarja Haamer
Vajalik etteregistreerimine tel 5342 9043
11. oktoober kell 9.15 tantsuring Sotsiaalkeskuses
11. oktoober kell 13.30 lauluring Sotsiaalkeskuses
12. oktoober kell 10 kohtumine Jõgevamaa PIK-iga (ühingute ju-
hid)
Tähelepanu! Alates 24. september asub Lääne-Virumaa Puuetega 
Inimeste Koda uuel aadressil: Tallinna tn 29, hoovi pool madal ma-
jaosa
Info 5342 9043

Rakvere Teater
28.09 kl 19.00 Lendas üle käopesa Rakvere Teatri suur maja (lav. 
Eili Neuhaus)
28.09 kl 19.00 See kõik on tema, Venekeelse tõlke võimalus Rakvere 
Teatri väike maja (lav. Helen Rekkor)
3.10 kl 13.00 Põrsas Desmond ja sookolli lõks Rakvere Teatri suur 
maja (lav. Marko Mäesaar)
4.10 kl 19.00 Lendas üle käopesa venekeelse tõlke võimalus Rakvere 
Teatri suur maja (lav. Eili Neuhaus)
5.10 kl 19.00 Puudutada kuud Rakvere Teatri suur maja (lav. Peeter 
Raudsepp)
5.10 kl 19.00 See kõik on tema Rakvere Teatri väike maja (lav. He-
len Rekkor)

Rakvere kultuurisündmused
10. september–5. oktoober Kristel Kortini joonistuste näitus Lää-
ne-Virumaa Keskraamatukogus, näitus kuulub sarja „Noor, loo, too 
kunst raamatukokku“ ja on kingitus Eestile
25. september–20. oktoober Riina Rillo maalinäitus „Nähtav ja 
nähtamatu“ Rakvere Galeriis
28. september kell 18 Teadlaste Öö Rakvere Reaalgümnaasiumis
30. september kell 16 kooristuudio SO-LA-RE sünnipäevakontsert 
„See 5“ Rakvere Gümnaasiumi aulas
30. september kell 17 Karakteri etendus „Mida talle öelda ehk Tigu“ 
Rakvere Rahvamajas
1. oktoober kell 18 muusikapäev Rakvere Linnavalitsuse valges saa-
lis, esinevad Lääne-Virumaa muusika- ja kunstikoolide õpilased
5.–7. oktoober Festhearti filmifestival Rakveres
6. oktoober kell 10–17 Tšilli Sügislaat Kastani puiesteel 

1939: päev, mil surid nii Poola kui Eesti

Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahelise piiri- ja sõpruse leppe sõlmi-
mine 1939. aastal.

Foto: wikipedia.org

kati kutsuma baaside lepin-
guks, kuna selle alusel sai 
NSV Liit õiguse rajada Eestis-
se sõjaväebaasid 25 000 sõja-
väelasele.

Muide, sellega oli vene sõ-
javäelasi Eestis rohkem, kui 
oli võitlejaid Eesti regulaar- 
armees. Oktoobri esimesel 
poolel sõlmis Nõukogude Liit 
samasugused lepingud ka Läti 
ja Leeduga.

Juba 18. oktoobril saabusid 
Punaarmee esimesed sõjaväe-
lased Eestisse. Hiljem toodi 
lisaks sõduritele Venemaalt 
Eestisse ka töölisi, insene-
re, ohvitseride pereliikmeid. 
Pool aastat hiljem oli Eestis 
üle 31 000 vene sõduri.

Sakslased ja venelased 
suured sõbrad
28. septembril 1939 sõlmiti 
veel üks oluline leping, mil-
leks oli piiri- ja sõprusleping 
Saksamaa ja Nõukogude Lii-
du vahel, millel olid tolle-
aegse kombe kohaselt ka li-
saprotokollid. Selle lepinguga 
täiendati pärast Poola vallu-
tamist Molotovi-Ribbentropi 
pakti ning täpsustati Euroopa 
jagamise plaane ja huvisfääre.

Selle lepingu juurde kuu-
lusid koguni kolm lisapro-
tokolli, millest üks oli konfi-
dentsiaalne ja kaks salajased. 
Konfidentsiaalne protokoll 
määras kindlaks korra, kuidas 
NSV Liit ja Saksamaa vahe-
tavad oma kodanikke Poola 
lõhenemisel tekkinud osade 
vahel.

Salaprotokollidega kor-
rigeeriti aga kahe riigi hu-
visfääre, nähti ette erimeet-
med NSV Liidu huvide kaits-
miseks Leedu territooriumil 

ning kohustuti poolakate 
agitatsioonile ja propagandale 
jõuga vastu astuma. NSV Liit 
andis veel mõningaid terri-
tooriume Saksamaale ja Sak-
samaa vastas samaga.

Kaks sõbralikku riiki sõlmi-
sid veel järgmistelgi aastatel 
mitu uut kokkulepet, kuid pä-
rast seda, kui Saksamaa tungis 
22. juunil 1941. aastal kallale 
Nõukogude Liidule, kaotasid 
kõik Nõukogude-Saksa lepin-
gud oma jõu.

Varssavi langemine 
sakslaste kätte
1. septembril 1939 alanud 
sõda sai Poola jaoks läbi juba 
sama aasta 28. septembril, kui 
riigi pealinn Varssavi alistus 
sakslastele. Kuigi Varssavi 
kaitsmist hakati organiseeri-
ma kohe esimestel sõjapäeva-
del ning moodustati ka vaba-
tahtlikest koosnenud rühmi 
ja tööpataljone, polnud nen-
dest Saksamaa regulaararmee 
vastu erilist võitlejat. Sellele 
vaatamata suutsid poolakad 
vastu pidada ligi kolm näda-
lat.

Lahingud Varssavi pärast 
algasid 8. septembril, kui 
sakslased tungisid linna lõu-
naossa. Neil oli plaan valluta-
da linn käigu pealt, kuid see ei 
õnnestunud, sest kõik rünna-
kud suutsid poolakad esialgu 
tagasi lüüa.

Alles nädala pärast suudeti 
Varssavi võtta kindlasse pii-
ramisrõngasse, kuid poolakad 
ei tahtnud ikka veel alistuda 
ja lükkasid sakslaste vasta-
vad ettepanekud tagasi. Kui-
gi poolakad palusid sakslastel 
lubada linnast evakueerida ta-
vakodanikke, siis Adolf Hitle-

ri isiklikul korraldusel sellest 
keelduti.

22. septembril alustasid 
sakslased üldpealetungi, mil-
les osales üle tuhande lennuki 
ja linnale heideti umbes 6000 
tonni pomme. Pärast sel-
list tulevärki ei jäänud Poola 
ülemjuhatusel muud üle, kui 
anda Varssavi garnisonile 
korraldus kapituleeruda. See 
juhtus 28. septembril.

Varssavi kaitselahingutes 
kaotasid sakslased 1500 meest 
ja poolakad 6000, kuid koos 
haavatute ja vangilangenute-
ga jäid poolakad ilma umbes 
140 000 mehest. Aga oktoob-
ri alguseks oli vallutatud juba 
kogu Poola.

Massimõrv pisikeses 
Poola külas
28. september on erakordselt 
kurb kuupäev ka Tryszczy-
ni küla elanikele, sest just sel 
päeval 1939. aastal algas selles 
väikses Poola külakeses üm-
berkaudsete külade ja linnade 
inimeste tapmine. Seda pee-
takse sakslaste üheks suure-
maks sõjakuriteoks Poola ter-
ritooriumil.

Tapmiskohaks olid enne 
sõda küla lähedusse metsa 
kaevatud kaevikud, kuhu ka-
mandati vangid sisse ja see-
järel tulistati neile kuul pähe. 
Veoautod vedasid iga päev 
kohale uusi ohvreid, mistõttu 
sakslastel oli päris suur tegu 
neid kõiki maha lasta. Sellest 
kollektiivsest hukkamisest 
olevat eluga pääsenud ainult 
üks inimene – Jan Rzad-
kowolski, kes suutis kohalike 
talupoegade abiga põgeneda 
Varssavisse, kus suri okupat-
siooni ajal.

Kümnekonna päeva jook-
sul alates 28. septembrist 
mõrvati Tryszczynis julmal 
viisil tuhatkond poolakat ja 
juuti, kuid täpsemalt ei osa-
ta hukatute arvu nimetada. 
Kõige tõenäolisemaks pee-
takse umbes 900 tapetut, aga 
on räägitud ka 1400 või 1500 
ohvrist. Tunnistajate ütluste 
ja massihaudade lahtikaeva-
mise põhjal on kindlaks teh-
tud, et mõrvatute hulgas oli 
palju intelligentsi esindajaid 
ja vaimulikke, aga ka farme-
reid, skaute, töölisi ja muude 
elualade esindajaid.

Vana aja Kiltsi läks rändama
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UUS JOOGA- JA TANTSUSTUUDIO
Nom stuudios

esmaspäevast neljapäevani

Annika Allikmäe (Nõmberg)
25 a kogemusega
krijya hatha jooga / templitants /
ema ja lapse jooga

Maria Vähi
maailma tippklubide tantsija

shõutants noortele ja
täiskasvanutele

www.omika.ee

Omika Studios

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.

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused
Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

Asume Rakvere vallas Sireli tee 3

Tel. 503 7729, 322 4174

(Tapa teeristis)

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

PARIM HIND TOOTJA ESINDAJALT!
Tapa, Ülesõidu 8, / avatud 8:00-17:00 / Tel. 55 560 167
info@proplekitood.ee / www.proplekitood.ee

VIHMAVEESÜSTEEMID TERASKATUSED JA -TARVIKUD TURVATOOTED

EELARVESTUS

TRANSPORT

PAIGALDUS

PRO PLEKITÖÖD

Linnuse Autokeskus OÜ
Tel: 324 0044, GSM 526 0155 info@linnuseauto.ee|

OLEME AVATUD

Kauplus laupäeval

9.00-14.00

E-R 9.00-18.00

Linnuse 7
Rakvere

www.linnuseauto.ee
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