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MÕNE REAGA

Õpetajate päeva tervitus
5. oktoobril tähistatakse Eestis õpetajate päeva. Kuigi ka-
lendris on õpetaja ameti esiletoomiseks üks päev, tuleb 
tegelikult õpetajaid ja nende tööd väärtustada iga päev.

Tunnustamine ei ole eestlastele kõige omasem, tuge-
vaim külg. Tore, kui kolleeg vahel hea sõnaga toetab; 
vahva, kui juht kiidusõna poetab ja kindlasti on väga soe 
tunne saades positiivset tagasisidet lapsevanemalt. Mär-
gakem ja jagagem siis häid sõnu ja tunnustust! Mitte ai-
nult õpilastele.

Õpetaja tunneb hästi oma ainet ja hea õpetaja suudab 
seda lastele edasi anda nii, et lapsed innustuvad õppimi-
sest ning huvituvad ainest, mida neile õpetatakse. Aga 
õpetaja on ka hingehoidja, kes lohutab, teeb pai, kuulab 
ja on nõuga toeks tihti küsimustes, mis kooliaineid ei 
puuduta. Õpetaja märkab ja vajadusel sekkub. On kind-
lasti õiglane, mitte õel. Õpetaja õpetab ka inimeseks ole-
mist ja väärikust.

Kõik see, mille te endaga klassiruumi kaasa võtate, 
kandub üle teie õpilastele. See meelsus, tuju, hoiak, mil-
lega lasteaiarühmas põnnidega suhtlete – on neile olu-
line. Olgu selleks alati positiivne ellusuhtumine, lugu-
pidamine kõigi suhtes, eneseväärikus ja hooliv käitumine 
ning nakatav elurõõm. Ikka selleks, et lisaks aineõppele 
saaksid lapsed koolist, aga ka lasteaiast, kaasa hea tahte 
eeskujud, kelle moodi soovitakse olla targad, tegusad ja 
sõbralikud.

Soovin, et kõigil meie lastel oleksid õpetajad, kes ar-
mastavad oma tööd ja oma õpilasi. Teame ju, et ainult 
südamega tehes teeme õiget asja. Ja ma soovin, et meil 
oleksid hoitud ja armastatud õpetajad.

Minu südamlik tänu kuulub kõigile teile, kelle igapäeva-
töö on õpetamine. Aitäh, et vahel keerulisel hariduspõl-
lul kündes külvate tarkuse ja headuse seemneid, mille 
võrseid saame koos aastate pärast nautida. Aitäh kõigi-
le õpetajatele südamega tehtud töö eest. Palju jaksu ja 
töörõõmu teile igaks päevaks!

Triin Varek,
Rakvere linnapea asetäitja

Teisipäeval käis Lääne-
Virumaal visiidil riigihal-
duse minister Jaak Aab. 
Uurisime, milliseid 
uuendusi on oodata 
seoses omavalitsuste 
tööga.

Liisi Kanna

Viimase nädala üheks olu-
lisemaks uudiseks Teie 
vastutusalas võib pidada 
seda, et kohalike oma-
valitsuste tulubaas kasvab 
2020. aastal üle 2,3 miljar-
di. Milleks omavalitsused 
seda lisatulu kasutada saa-
vad?

Nad saavad näiteks korda 
tehas asjad, mis on aastaid te-
gemata. Teame, et omavalit-
sused on nüüd pärast haldus-
territoriaalset reformi suure-
mad ja eks igas omavalitsuses 
on pikalt tegemata töid – olgu 
need seotud lasteaia, kooli, tä-
navaehituse, kanalisatsiooni 
või muuga. See annab võima-
luse need asjad ära teha, mitte 
ühekorraga, aga veidi kiire-
mas tempos kui siiamaani.

Kolme aasta jooksul on 
omavalitsuste kogutulud kas-
vanud pea 30 protsenti ja ka 
laenukoormus on langenud. 
Kui oli oht, et äkki ühinemis-
tega tohutult investeeritak- se ja võetakse laenu juurde, 

siis tegelikult on koormus 
vähenenud. Tulu, mis on 
saadud maksudest ja ka rii-
gi eraldistest, on nii tugevalt 
suurenenud.

Osalesite ka möödunud 
nädalal Sõmerul toimu-
nud maal elamise päeva 
avaüritusel, kus jäi kõla-
ma, et kohalikule tasan-
dile võiks anda rohkem 
otsustusõigust. Millised 
ülesanded võiks lähiaas-
tatel veel omavalitsuste 
täita minna?

Üks asi, mis oleks piirkon-
dade arengu mõttes ja re-
gionaalpoliitiliselt oluline, 
on koostöös maakonna kui 
piirkonna arendamine. Maa-
valitsuste kadumisega said 
nad võimaluse seda kujunda-
da. Andsime ka natuke raha, 

millega maakonna arendus-
projekte välja töötada. Ja 
loota on, et kui tulevad uued 
Euroopa Liidu rahastami-
se vahendid, siis regionaalse 
arenduse ja kohaliku omava-
litsuse investeeringute osas 
saavad põhiotsustajateks 
omavalitsused koos. Mitte 
Tallinnast ei öelda, et teeme 
seda või teist. Vaid omavalit-
sused siin otsustavad, millised 
on maakonnas prioriteetsed 
asjad, kuhu investeeringu-
toetust küsida. Harjutamegi 
juba seda koostööd sellega, et 
oleme andnud maakondlikku 
arendusraha, kus omavalitsu-
sed juba praegu koos otsusta-
vad – väiksemad investeerin-
gud, arenguprojektid.

Maal elamise päeva valgu-
ses, üks peamisi põhjuseid, 
miks ei tulda, on sobivate 

töökohtade puudumine. 
Millised võiks olla abi-
nõud, kuidas maapiirkon-
da töökohti luua?

Eks kõik on seotud. Ühelt 
poolt ettevõtjad ütlevad, et 
siin ei ole enam tööjõudu. 
Kui soovitakse ettevõtlust 
arendada, luua töökohti juur-
de, siis läheb keeruliseks töö-
jõu leidmisega. Teisest küljest 
inimesed, kes ära lähevad, 
ütlevad, et pole piisavalt kva-
liteetseid töökohti. Vastand-
suunad.

Kindlasti on endiselt oluli-
ne, et toetaksime ettevõtlust, 
looksime sobivad tingimu-
sed – näiteks maaküsimustes, 
investeeringute käendamise 
või toetamise osas. Hea oleks, 
kui omavalitsusel oleks siin 
ka oma roll, et riik ja omava-
litsus koos neid asju teeksid. 
Näiteks võib tuua tööstus-
pargid, mida Eestis on raja-
tud riigi, aga ka omavalitsuste 
toel. Ida-Virumaal toetatakse 
näiteks investeeringuid – kui 
ettevõte läheb tööstusparki 
või loob töökohti, siis ta saab 
investeeringutoetust.

Kuid järjest suurem prob-
leem on eluase. Kui tundub, 
et inimesed on läinud ja elu-
asemeid peaks üle olema, siis 
tegelikult kvaliteetset eluaset 
enam ei leia. Nii mõnigi valla-
vanem on öelnud – mul on 
siin ettevõtjad, kes on loonud 
töökohti, aga inimesed käivad 
väga kaugelt tööle ja otsivad 
pinda, et töökoha lähedal ela-
da, aga ei leia.

Rääkisime sellest täna ka 
omavalitsusjuhtidega, et 
võiksime koostöös tegeleda 
üheltpoolt praeguste korter-
elamute rekonstrueerimisega, 
võib-olla väga amortiseeru-
nud tuleb ka maha lammu-
tada, aga samuti uute ehita-
misega. Lisaks küsiti, kas riik 
plaanib edaspidi munitsipaa-
lüürielamute toetust anda, ma 
arvan, et plaanib.

Mainisite maakonnaülese 
koostöö tõhustamist. Kas 
tulevikusuunaks võiks 
olla maakonnasuurused 
omavalitsused?

Kui praegune valitsus lep-
pis kokku koalitsiooni põ-
himõtted, otsustasime, et 
sundliitmisi lähiajal ei tule. 
Vähemalt selle valitsuse 
programmis neid ei ole, mis 
edasi tuleb, ei oska öelda. 
Ainukese asjana jätsime veel 
mõtlemiseks, kas taastada 
2021. aastal vabatahtliku ühi-
nemise toetus, et kui keegi 
soovib ühineda, siis saab sel-
leks veidi raha juurde.

Otsustasime, et vägisi piiri-
de muutmist ei tee, sest kõige-
pealt on vaja omavalitsused 
nendes piirides normaalselt 
tööle saada. Nad peavad ra-
kendama oma uued struktuu-
rid, lisaks võeti maavalitsus-
telt osa funktsioone üle – näi-
teks juba nimetatud maakon-
na arendamine, ühistrans-
pordi korraldamine jne. Need 
asjad peab käima saama.

Jaak Aab: arengu võti on koostöö

Riigihalduse minister Jaak Aab. Foto: Liisi Kanna
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MUST KROONIKA

Teisipäeva pärastlõunal ko-
guneti Rakvere linnavalitsuse 
saali, et kirjutada alla koalit-
sioonilepingule. Uue võimulii-
du moodustavad Keskerakond 
kolme kohaga, lisaks valimislii-
dus Rakvere Heaks kandideeri-
nud ning hiljuti Keskerakonna 
fraktsiooniga liitunud Andres 
Jaadla ja Allan Jaakus, Isamaa 
viie kohaga ning Sotsiaaldemo-
kraatlik erakond kahe kohaga.

Linnapeakandidaadiks on ni-
metatud keskerakondlane Triin 
Varek, kes pärast Marko Tormi 
umbusaldamist eelmisel nädalal 
ka linnapea kohusetäitjaks mää-
rati. Sel pühapäeval toimubki 
Rakvere volikogu erakorraline 
istung, kus on päevakorras lin-

napea valimine, linnavalitsuse 
liikmete arvu ja struktuuri kin-
nitamine ning linnavalitsuse 
kinnitamine. Niisiis peaksid 
nädala lõpuks saama selgeks ka 
uute abilinnapeade nimed.

Rakvere volikogus on kokku 
21 liiget, opositsiooni jäävad 
neist üheksa – kuus reformi-
erakondlast, lisaks Reformi-
erakonna nimekirjas kandi-
deerinud, kuid fraktsiooni 
mitte kuuluv Roman Kusma, 
ja kaks EKRE liiget. Eelmise 
koalitsiooni moodustasid Kesk-
erakond, Isamaa ja Reformi-
erakond.

Liisi Kanna

TULEKAHJU
2. oktoobril kell 22.32 teatati, et Väike-Maarja vallas Ebavere 
külas läks tööstushoones põlema press. Sündmuskohale saa-
budes selgus, et põleng toimus ventilatsioonitorudes. Päästjad 
lammutasid ventilatsioonitorusid ning kustutasid tulekahju 
kella 23.06-ks. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.

KEHALINE VÄÄRKOHTLEMINE
1. oktoobri hilisõhtul tungis Tamsalu linnas Vasara tänaval 
asuva maja korteris 66-aastane mees kallale oma samaealisele 
elukaaslasele. Mees on kahtlustatavana kinni peetud.

VARGUSED
1.oktoobril varastati Rakveres Koidula tänaval asuva kauban-
duskeskuse poest tahvelarvuti Samsung Galaxy ja mobiiltele-
fon Sony Xperia. Kahju kokku on 400 eurot.

27. septembril teatati, et Rakvere vallas Sõmeru alevikus 
tungiti sisse garaažiboksi ning varastati erinevaid tööriistu. 
Kahju on 2321 eurot.

Rakveres sõlmiti uus koalitsioon

Mihkel Juhkami Isamaast, Siret Kotka-Repinski Keskerakonnast ja Kairit Pihlak Sot-
siaaldemokraatlikust erakonnast. Foto: Keskerakond

64v
-64%

Täpsed tingimused kauplusest.

Instru Rakvere, Vilde 14, tel 322 3830                                                  www.instru.ee

SINU VANUS 
ON SINU

ALLAHINDLUS-
PROTSENT
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E ndise ajakirjaniku Paa-
vo Kanguri kirjutatud 
raamat „Mängur“ maa-

lib haarava pildi laulva revo-
lutsiooni iidolist Edgar Savi-
saarest, tema elukäigust enne 
ja pärast Eesti taasiseseisvu-
mist.

Raamat kirjeldab põhjali-
kult, milline oli Nõukogude 
impeeriumi lagunemise ja 
Eesti iseseisvumise tegelik 
faabula, millised jõud seda 
käivitasid ja milline roll oli 
selles Savisaarel.

„Ma väga loodan, et see raa-
mat on kunagi gümnaasiumis 
üheks ajalooõpikuks. Sellest 
raamatust loetuna jäävad 
noortele kõik Eesti lähiaja-
loo olulised sündmused palju 
paremini meelde,“ arvas raa-
matu üks kirjastajaid Valdo 
Randpere. „Paavo raamat on 
aus. Talle sümpatiseerib Savi-
saar, kuid samas on ta valusalt 
välja toonud kõik vead, mis 
Savisaar oma elus teinud on.“

Raamatu idee sünd
Kanguri sõnul on raamatu 
pealkiri inspireeritud Savisaa-
rest endast. „Ta on mänguline 
mees, müstiline isiksus. Ta 
on keeruline inimene, väga 
kahtlustav, tal on kahtlus-
tav mõistus. Ta kahtlustab ja 
usub, et keegi teine kontrol-
lib mängu rohkem kui tema, 
kuigi alati ise ka ei tea kõiki 
vastuseid küsimustele,“ ütles 
Kangur.

Raamatu esitlusele Savisaar 
kehva tervise tõttu ei tulnud, 
kuid isegi temalt raamatu il-
mumiseks nõusoleku saamine 
polnud Kanguri sõnul kerge. 
Veel augustis oli Savisaar pa-
hur. „Kaks päeva sain sõima-
ta. Kolmandal päeval ta helis-

Kirjastaja: Savisaare äsjailmunud 
biograafi a sobiks kooliõpikuks

Vasakult kirjastaja Valdo Randpere, raamatu kirjutaja Paavo Kangur ning kaaskirjastaja 
Kalle Muuli. Foto: Richard Kenk

tas, et okei, las olla, võib-olla 
reageerisin üle,“ meenutas 
Kangur.

Ning rõhutas, et raamatu 
sisu pole Savisaarega kuida-
gi kooskõlastatud. „See on 
täiesti avameelne, sest Savi-
saar pole raamatu algteksti 
näinud. Ma müüsin talle idee 
maha, et teeme midagi, on 
näha, et sind tegelikult ei tun-
ta ja on tulnud noorem põlv-
kond võimule, kes ei tea Eesti 
ajalugu,“ nentis kirjamees.

„Mind hämmastas Savi-
saare kohtuprotsessi olemus. 
Kas ta lüüaksegi risti, sest 
seda nõuab sisepoliitiline era-
kondlik umbsõlm? Kas Eesti 
muutuks paremaks ja õnneli-
kumaks paigaks, kui Savisaar 
insuldi tagajärjel kohtusaalis 
sureks? Kirjutasin sellest ühe 
arvamusloo ja peagi kutsus 
Edgar mind Hundisilmale. 
Nii see raamatu idee sündis,“ 
meenutas autor.

Hea ajalooline ülevaade
„Raamat sai kokkuvõttes 
veelgi parem, kui ma lootsin. 
Selle tugevaim külg on hea 
ülevaade Eesti taasiseseisvu-

misest ja esimestest arengu-
test. Lugejale meenutatakse 
tohutut hulka sündmusi, mis 
kiirgavad ja kajavad sellest 
raamatust vastu. Teos on hea 
ajalooline ülevaade,“ rõhutas 
Valdo Randpere.

Samas annab Paavo Kangu-
ri raamat tema sõnul endise 
tipp-poliitiku elust ilustama-
ta pildi. „Edgar Savisaar on 
kahtlemata üks kõige vastu-
olulisemaid poliitikuid Eesti 
ajaloos – osa inimeste jaoks 
iidol, messias, teiste jaoks 
vanakuri ise. Selle raamatu 
tugevuseks on Edgar Savi-
saare asetamine inimlikku 
võtmesse – see raamat on aus, 
selles on nii ülevust kui traa-
gikat, nii rõõmu kui kurbust,“ 
ütles Randpere.

Ka Kalle Muuli, raamatu 
teine kirjastaja nentis, et tege-
mist on elavas, kerges ja liht-
sas keeles kirjutatud põneva 
looga: „Annab hea ülevaate 
nii Savisaare poliitikutee kui 
ka eraelu keerdkäikudest ja 
telgitagustest.“

„Mida vastuolulisem isik-
sus, seda huvitavam temast 
kirjutamine on. Savisaar on 

alati olnud poliitiliste tõm-
betuulte keskmes, samas pole 
kümme aastat temast mida-
gi põhjalikumalt kirjutatud. 
Miks mina selle töö ette võt-
sin? Sest me ei mäleta enam 
Eesti lähiajalugu. Isegi popu-
laarne teleseriaal „ENSV“ pole 
ju lõpuni tõene. Ning avalik-
kuse ette on astunud terve 
hulk inimesi, kes väidavad, 
et just nemad olid neil pin-
gelistel aegadel tegijad. Aga 
kui arhiivides uurima hakata, 
selgub, et nende roll jäi siis-
ki marginaalseks,“ mõtiskles 
Kangur.

„Kõik viited on paigas ja 
kasutatud allikate nimekiri 
raamatus olemas. Minu roll 
raamatu koostamisel oli tege-
likult väike, tegutsesin pea-
miselt faktikontrollina,“ sõnas 
Kalle Muuli.

„Ta korjas raamatust ära 50 
viga, mida ajakirjanikud ja al-
likad varem teinud on, alates 
sellest, mida Mihhail Gor-
batšov ikkagi Tallinna Len-
nujaamas lennukist väljudes 
esimese asjana ütles,“ muigas 
Paavo Kangur. „Spikriks oli 
mul Savisaare enda kirjutatud 
„Peaminister“.“

„Savisaar on Eesti poliiti-
kas tegutsenud juba 30 aas-
tat, aga see on esimene teos, 
kus käsitletakse tervet tema 
elukäiku lapsepõlvest elu 
tipphetkedeni välja. Raamat 
lõpeb ülevaatega Savisaare 
kohtuprotsessist. Samas pole 
see raamat mitte mingi tellis-
kivi, vaid kergesti loetav, väga 
mõnusas stiilis. See on laiale 
hulgale lugejaile mõeldes kirja 
pandud, mitte akadeemiline 
üllitis,“ ütles Muuli.

Kaire Kenk



Kuulutaja reede, 4. oktoober 2019 5

Kandideerimiseks saada meile oma 
CV koos sooviavaldusega e-posti aadressile 
rtx@rtx.ee  või helista tel. 53417533

TAKSOJUHTI
Ootame oma meeskonda sõbralikke 

ja esinduslikke taksojuhte, 
kes annavad endast alati parima. 

Kandideeri meile tööle, kui

- Sul on tahe töötada taksojuhina
- Sa omad kehtivat B-kat. juhiluba
- Sul on hea tervis
- Sa oled aus, kohusetundlik ja täpne oma töös
- Sa räägid eesti keelt (vähemalt B1 tase)

RTX Lines OÜ otsib oma meeskonda

TÖÖ/KOOLITUS

MÕNE REAGA

Raamatukogu kutsub 
tasuta liiklusohutuse 
loengule

S eptembri viimasel 
nädalal sai raamatu-
kogus liiklusnädala 

raames teha liiklusvikto-
riini. Näiliselt lihtsad küsi-
mused panid siiski paljud 
kõhklema, kahtlema, aga ka 
järele mõtlema. Auhinnaks 
said kõik elupäästva helku-
ri, aga ka õige teadmise, mis 
teinekord samuti elupääst-
vaks võib osutuda.

Liikluses on palju sel-
liseid küsimusi, mida me 
igapäevaselt kas jalakäijana, 
jalgratturina või autojuhina 
arvame teadvat ja peame 
enesestmõistetavaks, kui 
aga põhjalikumalt järele 
mõtleme, siis tekivad kõhk-
lused – kas ikka teame?

9. oktoobril kell 13.30 
ootame kõiki Lääne-
Virumaa Keskraamatuko-
gu saalis toimuvale liiklus-
ohutuse loengule, kus pal-
jud igapäevased elutähtsad 
teadmised saavad selgeks 
räägitud või üle korratud. 
Ootame sinna ka vanema-
ealisi ja erivajadustega ini-
mesi, sest lektor Karlo Eh-
värt on lubanud, et teemad, 
millest räägib, puudutavad 
ka neid. Loeng on tasuta ja 
iga osaleja saab ka kingituse.

Selle loenguga avab raa-
matukogu kohtumiste sar-
ja, mis mõeldud inimestele, 
kellele sobib üritustel käia 
just päevasel ajal. Tuletame 
meelde, et jätkub ka eelmi-
sel aastal alanud mälutree-
ning, mis toimub üle nädala 
kolmapäeviti.

Kohtume raamatukogus!

Lea Lehtmets,
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu 

peaspetsialist

PAKUN TÖÖD

• Otsime portugali keelt vabalt valdavat 
inimest, kes on abiks portugali keelt 
kõnelevale koolilapsele keeleoskuse 
hoidmisel. Tundide arv nädalas/kuus ja 
hind kokkuleppel. Tel 504 3823

• Varjupaikade MTÜ pakub tööd Rak-
veres asuvas loomade varjupaigas. 
Tööülesanneteks on loomade varjupaika 
toimetamine ja igapäevane hooldamine. 
Töötajalt ootame tõsist ja suurt soovi 
tegeleda kodutute loomadega, tugevat 
empaatiavõimet ning B-kategooria 
juhtimisõigust. Töö toimub vahetustega 
ning väljaõpe kohapeal. Töötasu 600 €. 
CV ja motivatsioonikiri : merike.torm@
varjupaik.ee, lisainfot saab meie perso-
nalijuhilt telefonil 516 7099

• Soovin koduabilist Rakvere linnas, kol-
mel korral nädalas. Tel 5561 4458

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

• Pakun tööd puhastusteenindajale. Töö 
on Rakvere linnas kaks korda nädalas õhtu 
poole. Info tel 5342 3966

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

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

• Kui sa armastad lilli ja sa oled väga hea 
suhtlemisoskusega, siis oled just Sina 
meie meeskonnast puudu! Otsime fl oristi 
– klienditeenindajat Loksa Coopi lilleosa-
konda. Vajame inimest, kes seisab hea 
lillepoe igapäevase heaolu ja korrashoiu 
eest; teenindab särasilmil ja oskuslikult 
igat klienti; seisab hea korrektse aruand-
luse eest ning hoolitseb selle eest, et kaup-
luses oleks rikkalikult kvaliteetset kaupa. 
Lisainfo tel 5666 6332 või ikristel@hot.ee

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

• Tööd saab kogemustega metsaistutaja. 
Tel 5360 0003

• Tööd saab kogemustega võsa/metsa-
mees. Tel 5360 0003

• Pakume tööd taksojuhile. Tel 5192 0899

• Pakun tööd taksojuhtidele. Tel 528 
2659

Rakvere Põhikool ootab tööle: 
PUHASTUSTEENINDAJAT 

Ootame Sinu kandideerimis-
avaldust aadressil 

rpk@rakverepk.ee või 
Tartu tn 2, Rakvere linn

Kontakt: 329 5930
Tööle asumine esimesel 

võimalusel

OTSIN TÖÖD

• Autojuht C,-E-kategooria on nõus 
asendama juhti. Tel 5558 9957

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

• Noor pensionär Rakverest otsib tööd 
lapsehoidjana, koristajana. Tel 5559 
2728

KOOLITUSED

• Inglise keele vestluse kiirkursus (20 
tundi, vajadusel jätkame) algajatele, 
taasalustajatele Tsentrumis Koidula 1, 
alates E 7.10 T 11.10 ja K 12.10 kella 18-
19.30.Hind 60 €, sisaldab õppematerjale. 
Reg tel 5566 1419

• Alustame taas vene keele suhtluskur-
susega algajatele ja taasalustajatele. 
Kursus toimub Rakvere Ametikoolis 
minigrupis (3-6 õppijat) ja kestab 40 akad. 
tundi. Julge suhtlemine viib eesmärkide 
täitumiseni. Täpsem info tel 5344 4542 
või http://www.apkeelekursus.eu , An-
nika Kasikov
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10. oktoobril esieten-
dub Udriku mõisa aida 
pööningul näidend „Var-
jud“. Lavastuse ühes 
peaosas teeb kaasa
teleekraanilt paljudele 
tuttav vabakutseline 
näitlejanna Liis Haab.

Arlet Palmiste,
näidendi autor

„Varjud“ on näidend armas-
tusest, reetmisest ja ajastu 
õudusest. Näidend põhineb 
tõestisündinud lool, mis toi-

mus Männiku külas 1945. 
aasta juunis, kui NKVD haa-
rangu käigus lasti maha 14 
sünnipäevale kogunenud 
külanoort.

Liis, kus sinu lapse- ja noo-
ruspõlv möödusid?

Sündisin ja kasvasin 
Ida-Virumaal. Elasin Jõh-
vi külje all ja käisin 12 aastat 
Jõhvi Gümnaasiumis. Kooli-
vaheajad veetsin aga maal, 
Kiviõli lähistel Soonurmes ja 
Raplamaal Kabalas, vanaema-
de juures. Seega olin tuttav 
nii väikelinna- kui ka ma-
aeluga ja sellega kaasnevate 

kohustustega.

Kas mängud heinaküünis 
ja jooksmised kastesel mu-
rul on sulle tuttavad?

Vägagi tuttavad. Mõlema 
vanaema juures käis suviti 
kõva heinategu. Soonurme 
vanaema juures oli suur laut 
ja küün. Selles küünis sai pal-
ju õe ja tädilastega hüpata 
kuhjalt kuhjale ja mängida. 
Kord juhtus ka nii, et kuk-
kusin mängu käigus pea ees 
sügavale heinakuhjade vahele 
ja lausa minestasin. Lastel oli 
tol ajal palju väiksem kontroll 
ja igasuguseid ohtlikke asju 
juhtus, aga õnneks pääsesime 
elu ja tervisega. Samuti pol-
nud mingi probleem ujuda 
kohtades, kust tavaliselt trak-
torid läbi sõitsid... ikka jäime 
terveks.

Kui üldse ei viitsinud tööd 
teha, siis kahjuks juhtus ka, 
et pakkisime seljakotti natuke 
leiba ja pudeliga piima ning 
asusime terveks päevaks mat-
kale. Piim läks palaval päeval 
muidugi hapuks ja vahepeal 
tuli salaja käia ikkagi vanaema 
juures söömas ning siis sai 
töö meid jälle kätte.

Kastesest murust jäi meile 
väheks. Vanaema lubas meil 
ikka paduvihmaga õues ringi 
joosta. Teine vanaema see-
vastu kartis isegi soojal päeval 
täiesti ujutavasse jõkke meid 
lubada, aga läksime muidugi 
ikka.

Eesti Tantsuagentuuri 
eestvedamisel on käi-
ma lükatud projekt, mil-
le eesmärgiks on viia 
tantsuetendused ka väl-
japoole suuremaid lin-
nasid. Selle raames tu-
leval esmaspäeval Rak-
veres toimuv esimene 
lavastus peidab sõuliku 
vormi taga sügavat 
sisu.

Liisi Kanna

Lisaks Rakverele jõuavad 
tantsulavastused ka mitme-
tesse teistesse väiksematesse 
kohtadesse. TantsuMENÜÜ 
nime kandva ettevõtmise 
käigus ning Eesti Tantsu-
agentuuri koordineerimisel 
toimub sel sügishooajal 30 
etendust üle Eesti.

„Sel hooajal on kavas neli 
lavastust ja iga kogukond saab 
ise valida – sellest ka nimi 
TantsuMENÜÜ. Publikuhal-
dus ja tutvustus on kohali-
ke vedada. Tuuritame kolm 
aastat Euroopa kultuuri-
programmi toel ja loodame, 
et selle ajaga kujuneb tugeva-
tel jalgadel võrgustik, mis te-
gevust jätkab,“ tutvustas Ees-
ti Tantsuagentuuri juhataja 
Raido Bergstein.

Euroopa Liidu poolt toeta-

tud projekti eesmärk on viia 
etenduskunstid, Eesti puhul 
tantsulavastused, väljapoole 
suuremaid keskuseid. „Mõte 
on pakkuda kohalikele ko-
gukondadele valikut tantsu-
lavastustest, mille puhul jul-
geme anda garantii kaasa,“ 
täpsustas agentuuri juhataja.

TantsuMENÜÜ raames 
korraldatakse Rakveres tä-
navu lausa kaks tantsulavas-
tust, neist esimesena „Obkect.
ify“ 7. oktoobril ning teisena 
„Ainukordsus“ 20. novembril.

Tantsulavastus naiste 
objektistamisest
Raido Bergstein rääkis, et 
„Obkect.ify“ on koreograaf 
Sandra Põllu esimene täis-
pikk tantsulavastus. „Kuigi 
esmapilgul sõulik ja klišeelik, 
on lavastuse sisu tegelikult 
sügav. Teemaks on naisterah-
vaste kehade objektistamine,“ 
sõnas Bergstein.

„Inglise keelne sõna 
objectify tähendab objektis-
tamist. Punkt on pealkirjas 
vahele pandud, et see meenu-
taks äpi nime ja jõuaks pare-
mini noorteni,“ selgitas agen-
tuuri juhataja.

Koreograaf on öelnud, et 
lavastus on pandud teadlikult 
klišeelikku võtmesse, et see 
oleks hästi mõistetav. Berg-
steini meelest sobib „Object.
ify“ väga hästi vaatamiseks ka 
tantsuvõõrale inimesele.

„Paneb mõtlema, aga te-
kitab samas sooja äratund-
misrõõmu. Soovitan ka just 
neile, kes pole ehk enne üh-
tegi tantsulavastust vaatamas 
käinud. Hea algus – vormilt 
kerge, sisult nõudlik. Pakub 
tantsulist silmailu, aga paneb 
ka mõtlema,“ iseloomustas 
agentuuri juhataja.

Kui „Obkect.ify on noorus-
lik etendus, kus segunevad 
erinevad tantsustiilid, siis 
novembris Rakveres nähta-
va „Ainukordsuse“ puhul on 
tegu klassikalise modernse 
lavastusega.

Kohalik saal 
pannakse proovile
Rakvere Kultuurikeskuse 
projektijuhi Katrin Põllu sõ-
nul on see suurepärane või-
malus kohaliku kultuurielu 
mitmekesistamiseks. „Oleme 
oma meeskonnaga kõik väga 
elevil, et meil on võimalik 
Rakverre tuua ka tantsue-
tendusi, mida siin väga palju 
näha ei saa,“ rõõmustas Põllu. 
„Praegu n-ö kompame pii-
re, aga huvi on tuntud ja saal 
tühjaks kindlasti ei jää,“ lisas 
ta. Siinkohal tasub ka märki-
da, et lavastus on pealtvaata-
jatele tasuta.

„Väga vahva on, et Rak-
veres toimuvad etenduste eel 
ka töötoad. Tulla võib ainult 
etendusele või ainult töötup-
pa või mõlemasse,“ tõi Põllu 

välja lisavõimaluse.
„Töötuba on noortele, keda 

huvitab tantsulavastuste loo-
mise protsess. Nad saavad 
kohapeal lahendada samu 
liikumisülesandeid, mida 
tantsijad selle lavastuse har-
jutamisel läbisid. See on sild 
õhtuse etendusega. Kohal-
olijad saavad ka laiema vaa-
te lavastusele – miks mõned 
asjad on tehtud just sellisel 
kujul. Sellest tuleb hoogne, 
meeleolukas pusimine,“ ise-
loomustas „Object.ify“ töötu-
ba Raido Bergstein.

Katrin Põllu sõnul on tant-
sulavastuste organiseerimine 
nende meeskonna jaoks ka 
paras väljakutse. „Tantsu-
agentuurist on tulemas noo-
red, ägedad ja professionaal-
sed inimesed. Nende poolt 
on tase väga kõrge ning meie 
püüame olla sama heal tase-
mel,“ märkis kultuurikeskuse 
projektijuht.

„Katsetame ära kultuuri-
keskuse suure saali vastu-
võtlikkuse tantsuetendus-
tele – kuidas lahendada tehni-
line pool ja publiku paigutus. 
Tantsuagentuur võtab kaasa 
tantsupõranda, toovad val-
gus- ja helitehnika. Tänu sel-
lele protsessile saame teadli-
kumaks, kuidas veel meie saa-
li ära kasutada annab,“ rääkis 
Põllu, lisades, et novembri-
kuisel etendusel katsetatakse 
ära linnavalitsuse valge saal.

Rakverre jõuavad kaasaegse tantsu lavastused

Liis Haab 
etenduse proovis 
Udrikus. Foto: 
Arlet Palmiste

Liis Haab: ajaloolise tegelaskuju mängimine lisab vastutust
Lavastuse „Varjud“ tege-
vus algab II maailmasõja 
lõpuga ja sündmused jõua-
vad kesta enne traagilist 
lõppu vähem kui kuu. Kas 
sõda sinu perekonda ka 
puudutas? Või nõukogude 
okupatsioon, kas kedagi 
teie perest küüditati?

Ei, mina olen oma „sõja-
kogemused“ saanud vaid abi-
kaasa vanaema jutustustest, 
ilukirjandusest ja ajaloo-
tundidest. Mulle väga meel-
divad raamatud, mis on kirju-
tatud mingisse konkreetsesse 
aega ja omandavad seeläbi 
palju põnevamad mõõtmed 
ning aitavad aru saada, kuidas 
tolle aja inimesed mõtlesid ja 
mis hirmu ning survega nad 
arvestama pidid.

Ajalugu kipub korduma. 
Me elame tegelikult õnne-
likul ajal. Mida oleks meil 
täna sellest loost õppida?

Suurte protsesside vastu 
väike inimene paraku ei saa. 
Aga kui me teame, et ühis-
kondlik muster on kriisiae-
gadel väga habras, siis prae-
gusel „heal ajal“ peaksime 
just ehitama üles mõistvamat 
ühiskonda, mitte kiitma tak-
ka sellele vastandumisele, mis 
praegu toimub. Las kõikidele 
jääb õigus mõelda omi mõt-
teid hukkamõistu saamata. 
Me olemegi erinevad, erine-
va hariduse, perekondliku 
tausta, maailmavaate, reli-

is

giooniga, aga me kõik oleme 
inimesed ja oluline on jääda 
empaatiliseks.

Kas teadmine, et see lugu 
põhineb ajalool, annab 
sulle lisaimpulsse?

Lisaimpulsse… ei tea, aga 
vastutust lisab kindlasti. 
Vastustust selle päris Valve 
(Valve on Liisi tegelase nimi 
lavastuses – A. P.) ees, et põh-
jendada publikule ta keeru-
lisi valikuid, anda edasi 
seda „normaalsust“, sest 
see oli nende inimeste 
reaalne igapäevane elu, 
millega harjud, nagu 
halva ilmaga.

Sa mängid „Varjudes“ 
koos harrastusnäitle-
jatega? Neil on sinult 
kindlasti palju õp-
pida, aga kas ka si-
nul neilt?

Meil pole kah-
juks olnud aega 
omavahel kui-
gipalju suhel-
da – käime kõik 
koos sama asja 
ajamas ja kuna 
nendel on ka 
„päris tööd“, 

on aega vähe ja kasutame 
proovi aegu maksimaalselt la-
vastuse välja toomise tarbeks.

Kas oled varem harrasta-
jatega koos töötanud? Mis 
mulje trupp sulle on jät-
nud?

Ei, selline kogemus on mul-
le esmakordne. Harrastus-
näitlejad on tublid ja julged, 

et sellise väljakut-
se vastu võtsid. 

T e a t r i k o o l i s 
õpime neli 
aastat ja ikka 
põeme ning 
õpime ter-

ve elu edasi. 
Nemad pea-

vad vaid oma 
elukogemuse, 

lavastaja ja 
meie nõuan-

nete abil 
hakkama 
s a a m a . 
Sa kir-
j u t a s i d 
näiden-
di üsna 
k e e r u -
lisel ja 

r u s u v a l 
teemal, nii 

et lihtne 
neil muidu-

gi ei ole. Eks 
see on kõigile 

keeruline aeg, 
kuhu end sisse 
mõelda.

Tantsuetendus on 

alla 15a 

mittesoovitav.
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KUHU MINNA

T änases maailmas on möö-
dapääsmatu olla pidevas 
enesearengus. Teeme 

seda nii tööalaselt kui ka näiteks 
paremaks lapsevanemaks ole-
misel jne jne. Aga vahel unusta-
me „Kevade“ raamatust tuntud 
köstri öeldu, et ka oma hinge 
eest tuleb hoolt kanda.

Just selleks viimaseks sobib 
suurepäraselt 6. oktoobril kell 
16 algav Alfa kursus, mis pakub 
sisukat ja avarat mõttevahe-
tust elu põhiväärtuste üle. See-
kordse kursuse kolm esimest 
kohtumist (6., 13. ja 20. oktoo-
ber) leiavad aset hubases Laada 
Cafés, Laada tänav 10a.

Lisaks sisukatele loengute-
le, mille toovad meieni Ilmar 
Tomusk, Joonas Alvre ja Peeter 
Koppel saab igal korral nautida 
südantpuudutavat muusikat 
ning loomulikult on avatud 
kohvik, mille laiast valikust saab 
iga soovija endale meelepärast 
suupistet osta.

Alfa kursus on ühest küljest 
ülemaailmne fenomen ja samas 
väga head vastukaja leidnud ka 
Eestis. Rakvere Karmeli kogu-
duse korraldatud kursustelt on 
aastate jooksul läbi käinud sajad 
huvilised.

Alfa kursus on aeg ja koht 
neile, kes tahavad avasta-

da kristlust või värskendada 
oma teadmisi ristiusu ABC-st. 
Oodatud on kõik, olene-
mata east, soost, usulisest 
kuuluvusest.

Alfa kursuse iga korra juurde 
kuulub hea eine, millele järg-
neb teemakohane loeng. Seejä-
rel on võimalus küsimusteks ja 
arutlusteks.

Kursus on tasuta. Rohkem 
informatsiooni Rakveres toi-
muva Alfa kohta on võimalik 
leida www.karmel.ee/alfa.

Gunnar Kotiesen,
Rakvere Karmeli koguduse pastor

Rakvere kultuurisündmused
12. september–12. oktoober fotonäitus „Udu ja valgus Eesti luules“ Lääne-Virumaa Keskraa-
matukogus
1.–26. oktoober Teet Suure näitus „Ruum“ Rakvere Galeriis
5. ja 6. oktoober kell 19 Karakter teater Max Frisch „Sinihabe“ Viru Maakohtu Rakvere 
kohtumajas
6. oktoober kell 16 XVI üleriigilise õpetajate muusikapäeva galakontsert „Parim õpetaja on 
mängiv õpetaja!“ Rakvere Muusikakoolis
7. oktoober kell 15 töötuba ja kell 18 tantsulavastus „Object.ify“ Rakvere Kultuurikeskuses
9. oktoober kell 10.30 Urve Tinnuri raamatuesitlus Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
9. oktoober kell 13.30 loeng „Ohutusest liikluses“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
13. oktoober kell 12 eakateklubi „Hämarik“ pidu Rakvere Kultuurikeskuses
13. oktoober kell 18 Naised Köögis kontsert „Viimased lumeta päevad“ Rakvere Kultuuri-
keskuses
19. oktoober kell 19 kontsert-etendus „Diiva“ Rakvere Kultuurikeskuses
19. oktoober–17. november Riina Rillo kunstinäitus „Keeruline naine“ Rakvere Kultuuri-
keskuses, näituse avamine 19. oktoobril kell 18
19.–20. oktoober rahvusvaheline teatrifestival „Pooleks“ Rakvere Teatri väikses majas

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

Rakvere Teater
4.10 kl 19 Onu Vanja, esietendus, Rakvere Teatri suur maja (lav. Eili Neuhaus)
4.10 kl 19 Nagu peeglis Rakvere Teatri väike maja (lav. Madis Kalmet)
9.10 kl 13 Verikambi Rakvere Teatri suur maja (lav. Jaanika Juhanson)
9.10 kl 19 Kuni ta suri Rakvere Teatri väike maja (lav. Peeter Raudsepp)
10.10 kl 19 Onu Vanja Rakvere Teatri suur maja (lav. Eili Neuhaus)

Gustavi Maja
10. oktoober kell 18.30 loeng „Esmaabi eeterlike õlidega“
31. oktoober kell 18.30 Peeter Liivi loengusari „Müstiline tervis“
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu 

Täna jõuab kinodesse 
dramaatiline koomiksi-
film „Jokker“, mis jutus-
tab loo Batmani põhi-
vaenlase kujunemisest.

Tõnu Lilleorg

Arthur (mängib Joaquin 
Phoenix) on keskealine mees, 
kes töötab klounina ja elab 
koos emaga. Ta on toimetu-
lemiseks loonud endale stiilis 
„naeratus ikka võidab võõra 
väe“ elu mõtestamise süstee-
mi. Arthur loodab saada püs-
tijalakoomikuks. Ta kannab 
kaasas kaustikut, kuhu kirju-
tab nalju ja mõtteterasid oma 
tulevaste esinemiste jaoks.

Kuid samas on ta kogu elu 
jooksul saanud ümbritsevalt 
maailmalt endale nii vähe 
positiivset peegeldust, et tun-
neb, justkui teda polekski ole-
mas. Lisaks tunneb Arthur, et 
pole tegelikult kunagi õnnelik 
olnud. Ta soovib, et see piin 
lõpeks.

Ilmselt on Arthuril ülitund-
lik närvisüsteem, nagu see on 
väidetavalt viiendikul inimes-
test ja mis vajab üleskasva-
misel erilist tähelepanu ning 
toetamist. Asjaolu, et ta kas-
vas üles üksikvanemast ema 
hoole all, kel oli probleeme 
vaimse tervisega, ei olnud see 
piisav hüppelaud, et sirguda 

Kokkuvarisemine Gotham Citys

Arthur otsib nalja traagikast. Foto: kaader fi lmist

täisväärtuslikuks ühiskonna 
liikmeks.

Kui Arthur saab paari nä-
dala jooksul tööülesannete 
täitmisel kaks korda peksa, 
pannakse tema senine toime-
tuleku mehhanism tõsisele 
proovile. See mehhanism va-
riseb kokku ja asemele tekib 
uus. Uus minapilt on vägi-
valdne, subjektiivsust ülistav 
ning annab Arthurile, kellest 
ongi saanud nüüdseks Jokker, 
sellise jõu ja nähtavuse, mil-
lest ta on kogu elu puudust 
tundnud.

Samaaegselt koguvad lin-
nas hoogu rahutused, kus 
inimesed kannavad klou-
nimaske. Selles mäsus näeb 
Jokker pealt kohutavat sünd-
must tulevase Batmani, Bruce 

Wayne’i elus.
Phoenixi rollisooritust on 

nimetatud õigusega unusta-
matuks. Tal on suurepärane 
võime oma tegelase karak-
terisse täiega sisse pugeda 
ja tegelane usutavaks teha. 
Teistest osatäitmistest tõstan 
esile telesaatejuhti mänginud 
Robert De Niro oma, kes 
väljendas läbi oma tegelase 
hästi Gotham City omapärast 
elustiili ja meeleolu.

„Jokker“ võitis hiljuti Ve-
neetsia filmifestivalil peaau-
hinna Kuldlõvi. Varem on 
kinolinal Jokkerit kehastanud 
Cesar Romero, Jack Nichol-
son, Jared Leto ja varalahku-
nud Heath Ledger. Film on 
keelatud alla 16-aastastele.

Alfa kursus – avar õpikeskkond 
nii hingele kui mõistusele







Kuulutaja reede, 4. oktoober 201910

TEENUSED

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

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

VEOTEENUS JA RENT

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

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

 

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

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

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

• Veoteenus 7 päeva nädalas. Veo-
teenus Harjumaal, viime tasuta ära 
teie vanametalli. Teeme kaubavedu 
ja jäätmejaama vedusid (kottides ehi-
tusprügi, vana mööbel jne). Hinnad 
mõistlikud ja iga vedu kokkuleppel. 
Kasutada kaubik veoruumiga 1,9 m x 
3,4 m.Tel 5800 1516

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

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 506 1547

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

KASUTATUD KASUTATUD 
LAMELLREHVIDLAMELLREHVID

UUED REHVIDUUED REHVID

KASUTATUDKASUTATUD
SUVEREHVIDSUVEREHVID

Alates 8-10 €/tk 
(koos allahindlusega)

Sobilikud suvel sõitmiseks, 
mustri jääk 4-5 mm

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

Tel 5568 4683

50 %50 %

25 %25 %

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

kuulutused.kuulutaja.ee

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT MAHAVÕTMISE 
TÕENDI!

* VARUOSADE SAATMINE KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

Cormet OÜ
METALLITÖÖD

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

RASKETEHNIKA REMONT, 
HOOLDUS, VARUOSAD

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

SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD

KLIIMADE TÄITMINE+REMONT

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

Tööstuse tn 15

KINNISVARA

• Müüa 1toaline korter Rakveres. Tel 
5894 2895

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

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

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

• Müüa 2toaline mugavustega korter 
Kundas. Tel 512 7119

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

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

• Müüa 2toaline korter Saaremaal Läät-
sal. Tel 5564 8387

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

• Seoses kolimisega müüa 3toaline kor-
ter. Eri mööbel ja tehnika. Tel 5332 8728

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

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

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

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

VÕTAN ÜÜRILE

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

MAAKLER VÕTAB 
MÜÜKI 

KINNISVARA!

Soovid osta, müüa või 
üürida kinnisvara?

Võta ühendust juba täna!

Andra Kivissaar
+372 5664 2161

andraki71@gmail.com

Arbeiter Grupp OÜ

OST

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

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

• Soovime osta vana maja või krunti 
Rakveres või selle lähiümbruses. Tel 
5192 0899

• Ostan garaaži Haljalas. Kiire! Tel 5855 
8987

• Ostan Rakveres või Rakvere lähiümb-
ruses majakrundi või lammutatava 
hoonestusega krundi. Enn – tel 515 9353 
või mae20@hot.ee

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

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

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

ANNAN ÜÜRILE

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

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

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

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

• Anda üürile heas korras 2toaline 
keskküttega korter, I korrusel, Rakvere 
kesklinnas. Ilma mööblita. Madalad kom-
munaalkulud: talvel max 100-120 €, suvel 
50 €. Kaks läbikäiguta eraldi tuba ja suur 
köök. WC ja vannituba eraldi. Olemas 
keldriboks. Väga suur sisehoov ja puhtad 
trepikojad. Lasteaed, kool, raamatukogu, 
kohvikud kuni 150 m. Üüri hind 225 € 
+ kommunaalkulud. Tagatisraha 400 €. 
Tel 518 1324

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Ford Focus, universaal, bensiin, 
1,6, 2006. a, 136 000 km, konks, väga heas 
korras. Ainuke omanik. Hind 2600 €. Tel 
5695 9345       

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

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

• Müüa Toyota Avensis. 2007. a, 
regulaarselt hooldatud. Sedaan, hall, 
odomeetri näit 248  000 km, bensiin, 
esivedu, automaat, 4 ust, 5 kohta. Hind 
4000 €. Tel 5788 8912

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

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

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

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

• Müüa 14 tolliseid sõiduauto ja kaubiku 
naastrehve. Hind 40-80 € jooks. Tel 
5552 7229

• Müüa 195/70 R15C korralikud naast-
rehvid. Hind 120 € komplekt. Tel 5552 
7229

•  Mü ü a  k o r ra l i ku d  n a a s t r e hv i d 
215/65R16 Bf Goodrich. Tel 5621 3675

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

• Ostan VAZ 21-03. Tel 5199 4570

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

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

• Ostan teie sõiduki, olenemata selle 
seisukorrast. Võib olla seisnud, remonti-
vajav, ilma ülevaatuseta, heas korras jne. 
Pakun head hinda. Sobivusel tulen kohe 
järgi. Tel 5357 7108

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika
• õli müük ja vahetus
• rehvide müük ja vahetus
• keevitustööd ja remont
• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine
• esiklaasi müük ja paigaldus

Info tel 51920899
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• Teostame lammutus- ja koristus-
töid, samas ka prahivedu. Tel 5553 
0770

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

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

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

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

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

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

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

• Hauaplatside ehitus. Tel 5834 4024

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepa teenused. 
Tel 522 1165

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

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

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

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

• Anname rendile kaubiku (1,9 x 3,3 
m), tagaluuktõstuk .Tel 513 7633

* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi
     NB! Hinnad sõbralikud

Tel 56 500 368
E-post 

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

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

Info tel 504 0118

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 5137633

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

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

BIODOM katelde paigaldus ja müük. 
Vaata biodom27.com

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

FASSAADITÖÖD
Seinte soojustamine

Krohvimine
KIVEX FASSAADIPLAATIDE 

müük ja paigaldus

reiskapaoy@gmail.com
Tel 511 0286

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

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

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

FEKAALIVEDU JA VESI

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

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

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

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 5332 
4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! 
Tel 5830 7593

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

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

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

• Korterite vannitubade remont. Tel 
5633 1530

• Korterite ja vannitubade remont. 
Tel 5553 0770

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

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

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

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

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

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

A&O meeskond 
teostab kvaliteetselt 

järgnevaid  töid:  
 küttetorustiku paigaldus, 
küttesüsteemid
 tarbeveetorustiku paigal-
dus/hooldus, torutööd
 lekete likvideerimine 24 h
 ummistuste likvideerimine 
24 h
 nõudepesumasina 
paigaldus
 boilerite paigaldus/
hooldus
 radiaatorite paigaldus/
hooldus
 keevitustööd, keevitamine
 õhk-vesi soojuspumba 
paigaldus/hooldus/müük
 õhksoojuspumba paigal-
dus/hooldus/müük

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anlermaesepp@gmail.com
või helista meile 
+372 55666 811

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

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

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220

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

• Müüa pealseniitja. Hind 250 €. Tel 
5836 4842

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

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

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

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

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

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 5672 
7175

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

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

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

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

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 5555 5527

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

• Ostan veneaegseid vanu malmra-
diaatoreid. Tel 5553 0770

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

• Ostan nõukogudeaegseid fotoapa-
raate, objektiive, vahvliküpsetajaid. 
Tel 5853 2215

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

• Maksujõuline kollektsionäär ostab 
kallilt vanu (enne 1950. a) postkaarte, 
fotosid, albumeid, koos fotodega, mar-
kidega ümbrikke. Ka kollektsioonidena. 
Teemad – linnavaated, pulmad, matused, 
inimesed, pühadekaardid, sõjaväelased 
jm. Täiskirjutused hinda maha ei võta. 
AITA TALLETADA AJALUGU! Tel 5878 
3749

ROOLINE OÜ 
Teostame kvaliteetseid 

ehitus- ja viimistlustöid.

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

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

OSTA

MÜÜ 

VAHETA

kuulutaja.kuulutused.ee

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

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687
A&O meeskond

 teostab järgnevaid töid:
 üldehitus, ehitustööd, 
ehitusremonttööd
 terrasside ehitus
 piirdeaedade ehitus, 
piirdeaiad
 kuuride ehitus, kõrval-
hoonete ehitus
 eramaja ehitus
 prügimajade ehitus, 
prügimajad
 tänavakivi paigaldus, 
kõnniteed
 katuste ehitus,
 katusetööd
 vundamentide ja 
soklite soojustamine, 
soojustustööd
 lammutustööd 

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

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

• Renditöötajad. Tel 504 0457

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

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

•  Õigusabi .  Mer isto  Õigusbüroo 
- Põhja 25, Rakvere. Tel 514 1346, 
meristomonica@gmail.com. Vastuvõtt 
eelneval kokkuleppel

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

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

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

• Massaaž: erinevad liigid -15 %, võima-
lus massöör tellida fi rmasse, koju. Lotus-
massaaž.ee. Anti Parker. Tel 5323 9228

• Klassik massöör pakub teenuseid, 
tulen kohale. Tel 517 4390

• Tantsumuusika Toits Bändilt. Õhtu 
juhtimine. Tel 514 9885

• KV Bänd. Tantsumuusika igale eale. 
Tel 521 1269

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

• Felix Bänd. Tel 5559 3419

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

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

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

• Raamatupidamine algdokumentidest 
kuni majandusaasta aruandeni. Tel 
5386 3087

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

 KODU

• Ära anda tänava aluspinnast, kohale too-
misega, Rakvere ümbruses. Tel 5025 390

• Müüa naiste jalgrattad (uus ja vana), 
jalgratas Saljut, lainelise uksega rii-
dekapp, väike klaasidega kapp, diiva-
nilaud, kirjutuslaud, sirm/vahesein, 
vitriinkapp, lae- ja laualambid, diivan, 
tugitoolid, kušett, elektrigrill, tsent-
rifuug, pesumasin Maljutka, Ensto 
radiaatorid, kapsariivid, kreissae ke-
tas, vahvliküpsetaja, väike elektripliit, 
nahast portfell, nõud (serviisid, pitsid, 
klaasid jms), kardinaid, naiste talvesaa-
pad ja -jope, raamatuid ja muud maja-
kraami. Tel 5358 4840, 51 58050

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

• Müüa 2 pikendatavat voodit ja kapp 
(77 x 80 x 35 cm).Tel 5699 6594

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

• Pakun tasuta õunu. Ise korjate. Tel 
5561 1125

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

•  Müüa head toidukartulit  „Läti 
kollane“, „Jõgeva kollane“, „Vineta“ ja 
„Flavia“. Tel 5616 5542

• Müüa toidukartulit. Hind kokku-
leppel. Asume Haljala lähedal. Tel 
5836 4842

• Müüa mahedalt  kasvatatud  toi-
dukartulit „Maret“, „Piret“, „Laura“, 
„Reet“, „Ando“. Tel 504 6887

• Müüa toidukartulit „Laura ja „Lilly“, 
alates 2 võrgust koju vedu. Tel 525 5981

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

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

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

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Info tel 5196 2628 
või  5354 3002

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

• Tapamaja müüb emise lihakehasid 
kohaletoomisega. Info tel 5351 7414

• Müüa kuusetaimed. Tel 5398 1891

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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

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

•MOPEEDID 795 €72 CC, kar-
buraatormootor, mitte pritsung 
•ROLLERID, ATVD suure 
8-tollise rattaga 125 CC, 150 
CC, 200 CC
•KROSSIKAD 
•JALGRATTAD 
•VARUOSAD, REMONT
Naistele kaunid mitme-
värvilised jalgrattad korviga

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

Motopood

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

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

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja,   
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus, 
Jaama tn 1

.Jõgeva, Suur tn 5

.Paide, Keskväljak 3

.Võru, Kooli 6, Kagukeskus

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

gukeskus

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA:
Toores lepp, 

hind alates 40 €/rm.
Kuiv lepp, 

hind alates 55 €/rm.
Puulõhkumis teenus ha-

lumasinal, 
hind alates 11 €/rm.

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

väiksemale alusele.
Puu pikkuse lõikame 

vastavalt kliendi soovile.
Transpordi võimalus.

+372 5347 7664
Erko

Kohala küla, Lääne-Virumaa

NIBE Split koos 
tarbeveeboileriga

8 kW - 4890 €
12 kW - 5375 €

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

Soome maasoojuspumbad
Oilon tarbevee-
boileriga

Õhk-vesi 
soojuspump

Puurkaevupumbad
3'' ja 4'' Pedrollo

-10%
Uputatav
veeauto-
maat
Divertron
DAB

Pelletikaminad

al 274 €
www.torujyri.ee

Niine 5, Rakvere
E–R 8–18, L 10–14

Tel 324 5311
5302 7667

rakvere@torujyri.ee

Kõikidele 
pelleti-
kamina 

ostjatele 
10 kotti 

Premium 
pelletit 
TASUTA

-20%

Müüa Vinnis
kuivi kütteklotse 
40 l ja 1000 l

võrkudes.
Tel 508 3841

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt
ehituslikku 

SAEMATERJALI, 
TERRASSILAUDU, 
SAUNAVOODRIT, 

LAVALAUDASID JNE. 

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

www. mberwise.ee 

Tel. 50 60 777 

Võsa ja 
hakkepuidu ost 

Giljo ini teenus 

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

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

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

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

• Müüme 3m küttepuud. Tel 5012 905

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 
5632

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

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

• Müüa kivisütt kohaletoomisega. Tel 
503 2269

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

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

Müüa Rakveres 
KUIVA KÜTTEPUUD

 (40 l võrgus)

KOTI HIND 
2.80 € 

(LEPP 30 CM)
Tel 5567  5755

EHITUS

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

METS

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta



Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee
Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000

Toimetus avatud 
E-R 9-17

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

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

Disain
Renee Koit
Marimai kesküla

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

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

e-pood: www.ostakatel.ee

HINNAD RAKVERE TURUL
3. oktoobril 2019. Turg avatud 

T-L 8-16, Laada 39

kuulutused.kuulutaja.ee
KUULUTA

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Värske kartul kg 0,40 0,50

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00  

Mugulsibul kg 2,00

Petersell kg 8,00

Küüslauk kg 6,00 10,00

Väike kurk kg 3,00 4,00

Hapukapsas kg 2,00

Tomat kg 3,00 4,00

Porgand kg 1,00

Värske kapsas kg 1,00

Kaalikas kg 1,00

JUUKSUR 
Sirje tel 506 8485

NAISTEJUUKSUR
Keiu tel 554 7332

NAISTEJUUKSUR 
Tatjana tel 5550 5089

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR/PEDIKÜÜR/
SILMAD/KULMUD

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a (piibeleht)

Hulgi ladu Näpil müüb:

Broilerifi lee  3,90 €

Kints seljata  1,90 €

Forellifi lee 8,50 €

Heigifi lee  3,20 €

Kalaburger  1,90 €/kg

Tel 322 0722

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Peet kg 1,00

Kõrvits kg 1,00

Suvikõrvits kg 1,00

Aeduba kg 4,00 5,00

Pohlad liiter 3,00 4,00

Jõhvikad liiter 4,00

Astelpaju marjad kg 6,00 9,00

Aedvaarikad kg 12,00

Õunad kg 0,50 1,50

Kukeseened, männiseened kg 7,00 8,00

Värske mesi 700g purk 6,00

Värske räim kg 1,30

VANAVARA

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

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

TEATED

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

• Tutvun naisega aastates 45-55, ise 
50 -185, püsisuhte eesmärgil. Tel 5852 
1707

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Siiras kaastunne Brunole kalli  
VENNA

kaotuse puhul. 
Perekond 

Haavajõe ja Maamägi



Terve Eesti magab 3 minutit kauem.
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Täna 437 aastat tagasi 
hakkas mitmes Euroopa 
riigis kehtima Gregoriu-
se kalender, mis vahe-
tas välja senise Juliuse 
kalendri. Eestisse jõu-
dis see muudatus lõpli-
kult aga alles 1918. 
aastal.

Allan Espenberg

Neljapäeval, 4. oktoobril 
1582. aastal said Rooma ja 
veel mitu Euroopa katoliik-
likku juhtivat riiki endale 
uue kalendri – Gregoriuse 
kalendri. Vastavalt paavst 
Gregorius XIII reformile 
eemaldati aastast kümme 
päeva ja 1582. aasta 4. ok-
toobrile järgnes reede, 15. 
oktoober.

Teatavasti pärinevad 
kaasaegse kalendri põhi-
mõtted Rooma-aegsest Ju-
liuse kalendrist, mis keh-
testati 1. jaanuaril 45. aas-
tal enne Kristust ning selle 
reformi teostas 46. aastal 
keiser Julius Caesar. Uut 
Juliuse kalendrit peeti tõe-
liseks revolutsiooniks inim-
konna ajaloos, kuid ajapik-
ku hakkasid ilmnema selle 
puudused. Juliuse kalendris 

koosnevad neli järjestikust 
aastat kolmest 365-päeva-
sest aastast ja ühest liig-
aastast, mille pikkuseks on 
366 päeva. Seega on aas-
ta keskmiseks pikkuseks 
365,25 ööpäeva, kuid kesk-
mise troopilise aasta kestus 
jääb sellest maha 11 minutit 
ja 12 sekundit.

Nii moodustavad need 
nn hilinemised ehk maha-
jäämised iga 128 aasta järel 
ühe ööpäeva ja 1582. aastaks 
oli selliseid päevi kogune-
nud juba kümme, mistõttu 
otsustati asi ära parandada 
ning taolise olukorra kordu-
mise vältimiseks võeti vastu 
uus ajaarvamissüsteem – 
Gregoriuse kalender.

Ümberkorraldus viidi läbi 
eeskätt sellepärast, et kato-
liku kiriku jaoks oli küm-
nepäevane hilinemine muu-
tunud talumatuks, sest ei 
võimaldanud õigesti paika 
panna ühe tähtsama kiriku-
püha – ülestõusmispüha 
ehk lihavõttepüha kuupäe-
va. Nii võib öelda, et Juliuse 
kalendri kasutamine hakkas 
inimeste elu otseselt segama 
ja midagi oli vaja ette võtta.

Kalendrireformi 
põhimõtted
Nii avaldaski Rooma paavst 

Gregorius XIII 24. veebrua-
ril 1582. aastal oma kuulsa 
bulla „Inter gravissimas“, 
mis sätestas ülemineku uue-
le kalendrile. Selle korral-
duse järgi läksid roomlased 
4. oktoobril magama, aga 
ärkasid üles 15. oktoobril. 
Nädalapäevade arvestust 
seejuures ei muudetud: nel-
japäevale pandi järgnema 
reede, kuigi kui 4. oktoober 
oli neljapäev, siis 15. oktoo-
ber oleks tegelikult pidanud 
olema esmaspäev.

16. sajandi keskpaigaks 
oli kevadine pööripäev, mis 
Julius Caesari ajal langes 
21. märtsile, juba 11. märt-
sil ning paavst Gregoriuse 
kalendrireformi üheks põ-
hieesmärgiks oli pööripäeva 
ja täiskuu taastamine nende 
õigetes kohtades, kust nad 
olid ära nihkunud. Aga üht-
lasi oli vaja kehtestada sel-
line ajaarvamiskord, et tu-
levikus pööripäev ei läheks 
oma õigelt kohalt jalutama.

Selle ülesande kalendri-
reform ka lahendas tänu 
Itaalia arstile, astronoo-
mile ja filosoofile Aloysi-
us Liliusele (Luigi Lilio, ca 
1510–1576), kes mõtles väl-
ja uue kalendri, soovitades 
iga 400 aasta järel minema 
visata ajaarvamisest kolm 

ööpäeva. Nii on Juliuse ka-
lendri saja liigaasta asemel 
Gregoriuse kalendris neid 
vaid 97. Liigaastate hulgast 
jäeti välja sajandivahetu-
saastad (kahe nulliga lõp-
pevad aastad), mis ei jagu 
neljaga. Nii olid liigaastad 
näiteks 1600 ja 2000, aga ei 
olnud 1700, 1800 ja 1900.

Erinevus vana ja uue ka-
lendri vahel moodustas 18. 
sajandil üksteist, 19. sajan-
dil kaksteist ja 20. sajandil 
kolmteist ööpäeva. Nädala-
päevad langevad mõlemas 
kalendris kokku, mistõttu 
ühelt teisele üle minnes nä-
dalapäevad ei muutu. Gre-
goriuse kalender määras 
aasta esimeseks päevaks 1. 
jaanuari, kuigi senimaani oli 
aasta paljudes riikides ala-
nud märtsikuus.

Aasta on Gregoriuse aja-
arvamises päikeseaastast 
(troopilisest aastast) 26 se-
kundit pikem, mistõttu ühe-
ööpäevane erinevus tekib 
iga 3280 aasta pärast ehk see 
on praktiliselt olematu.

Uue kalendri leviks
Erinevates riikides pandi 
Gregoriuse kalender kehti-
ma erinevatel aegadel, aga 
20. sajandi keskpaigaks ka-
sutati seda juba praktiliselt 

kõigis maailma riikides. 
Näiteks 1580. aastatel jõu-
dis uus ajaarvamine Itaalias-
se, Hispaaniasse, Portugali, 
Poolasse, Prantsusmaa-
le, Luksemburgi, Lõuna-
Hollandisse, Austrias-
se ja veel paljudesse riiki-
desse. 17. sajandil hakkas 
Gregoriuse kalender kehti-
ma Preisimaal, protestantli-
kul Saksamaal, Norras, Taa-
nis, 18. sajandil Põhja-Hol-
landis, Inglismaal, Rootsis, 
Soomes, 19. sajandil Jaapa-
nis, Egiptuses, 20. sajandil 
Hiinas, Rumeenias, Serbias, 
Kreekas, Türgis ja mujal.

Kuigi Venemaal räägi-
ti mõttest võtta Grego-
riuse kalender kasutusele 
juba 19. sajandi esimesel 
poolel, selleni siiski ei jõu-
tud, sest vastaseid oli liiga 
palju. Ka Venemaa keis-
ririigi tollane haridusmi-
nister Karl Christoph von 
Lieven oli ägedalt muutus-
te vastu. Kui hiljem aval-
das poolehoidu kalendri-
reformile kuulus teadlane 
Dmitri Mendelejev, siis sai 
ta teravat kriitikat kuulda ja 
ikkagi uut kalendrit ei keh-
testatud.

Venemaal võeti Gregoriu-
se kalender tarvitusele alles 
pärast oktoobrirevolutsioo-

ni, kui bolševikud andsid 
välja vastava määruse 24. 
jaanuaril 1918. aastal. Nii 
järgnes sama aasta 31. jaa-
nuarile 14. veebruar, sest 
vastavalt sajandile oli vaja 
jätta vahele kolmteist päeva. 
Seevastu vene õigeusu kirik 
elab traditsiooniliselt tänini 
Juliuse kalendri järgi.

Kuna Eesti kuulus tol-
lal Venemaa koosseisu, siis 
puudutas Nõukogude Ve-
nemaa valitsuse dekreet 
otseselt ka Eestit. Juliuse 
kalendri viimaseks päevaks 
Eestis oli samuti 31. jaanuar 
1918, millele järgnes kohe-
selt 14. veebruar. Kuna aas-
tast kadus kolmteist päeva, 
siis oli 1918. aasta pikkuseks 
vaid 352 päeva.

Tõe huvides olgu siiski 
öeldud, et Gregoriuse ka-
lender kehtis 16.–17. sa-
jandil lühiajaliselt Lõuna-
Eestis ehk Liivimaal, kuid 
seda eriti ei pooldatud ja 
pärast Rootsi vallutusi võe-
ti uuesti kasutusele vana 
kalender. Taas muutus 
Gregoriuse kalender Ees-
ti jaoks aktuaalseks 20. sa-
jandil ning enne Mandri-
Eestit mindi uuele kalend-
rile üle 1917. aasta sügisel 
Lääne-Eesti saartel, kus oli 
alanud Saksa okupatsioon.

1582: kasutusele võeti Gregoriuse kalender
TÄNA MAAILMAS



16 REKLAAM Kuulutaja reede, 4. oktoober 2019

TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 9-14

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

Tapal:
Avatud E-R 9-17, L 9-13

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

TALLINNA 15, RAKVERE
(Parkla maja taga)

E-R 10-17, L 10-14

VAATA KA
WWW.LINNAKING.EE

SAAPAD
alates 16€

Krown korrosioonikaitse keskus Rakveres, Kreutzwaldi 22a. Tel 5817 7000.

Asume Rakvere vallas

Sireli tee 3

Tel 503 7729,

322 4174

(Tapa teeristis)

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

www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoest leiad
rikkaliku valiku värsket sealiha.

Müügil kiiresti valmivad snitslid,
kotletid ja lihavalmistised.

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

Müüa külmletid ja lihatöötlemise seadmed. Info tel 5340 9428.

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

Tel 5647 3004

Rakvere,

Turu plats 5

NII PALJU SAAPAID!
* RIEKER

* REMONTE

* JANA

* TAMARIS

* ALPINA

* CAPRICE
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