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Müügil uus partii väga korralikke,
KASUTATUD TALVEREHVE!

OÜ KK-RIDEEN

K- KUMMID

Igale kliendile
KOHVI TASUTA!

Väga suur valik uusi ja

kvaliteetseid, vähe kasutatud

TALVEREHVE 13”-21” ning VELGI!

Soodustus kuni -50%
Meilt ostetud rehvidele PAIGALDUS TASUTA!

20

aastat

kogemusi

* v.a tasakaalustamine

Rakvere vald, Tõrma tööstusküla, tel 324 4090

rakvere@stik.ee

www.stik.ee

   Stik Autoremont

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

AUTODIAGNOSTIKAKESKUS

STIK Rakvere

Vabaduse tn 12, Rakvere

Tel +372 322 3855

Mob +372 520 5245

NB! MEIL ON OLEMAS KA

ORGINAAL DIAGNOSTIKA SEADMED 
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64v
-64%

Täpsed tingimused kauplusest.

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

SINU VANUS 
ON SINU

ALLAHINDLUS-
PROTSENT

www.facebook.com/EhituseABC 

-25%
Kampaania tingimused: 
www.ehituseabc.ee

12.-13. oktoober

KÕIK
KAUBAD

ARVAMUS

10. oktoobril sai sajand päe-
vast, mil Eesti Asutav Kogu 
võttis vastu maareformi-
seaduse, millega sundvõõran-
dati mõisamaad. Seda oma 
ajas väga radikaalset seadust 
oodati rahva seas väga, sest 
nüüd võitlesid Eesti mehed 
Vabadussõja rinnetel oma 
maa, mitte enam baltisaksa 
parunite maa eest.

1919. aasta aprillis tööd 
alustanud Eesti Asutavas 
Kogus moodustasid võimsa 
enamuse sotsiaaldemokraa-
did koos Tööerakonna saa-
dikutega. Asutava Kogu kaks 
peamist eesmärki olid võtta 
vastu maareformiseadus ning 
koostada Eesti Vabariigile 
tema esimene põhiseadus.

Vabadussõja ajal soovis 
suurem osa Eesti rahvast sot-
siaalse ebavõrduse likvideeri-
mist, kuna valdav osa maast 
kuulus endiselt 6000–7000 
baltisaksa mõisnikule, samas 
kui kaks kolmandikku ela-
nikkonnast oli täiesti ilma 

maata.
Juba aprillis 1919 asuti maa 

ümberjaotamist Asutavas 
Kogus arutama. Kuigi kõik 
erakonnad olid veendunud 
maareformi vajalikkuses, al-
gasid teravad vaidlused selle 
teostamise üle.

Vasakpoolsed pooldasid 
kiiret ja radikaalset reformi. 
Nõuti, et riik võtaks kogu 
maa enda kätte mõisnikele 
kompensatsiooni maksma-
ta ning riiklikust maafondist 
jagatakse edaspidi maad kõi-
gile soovitajatele põlisrendile 
andes.

Parempoolsed olid aga ka-
tegooriliselt talumaade riigis-
tamise vastu ja soovisid re-
formi teostamist järk-järgult 
pikema aja jooksul, äravõetud 
maade hüvitamist omanikele 
ning riigistatud maade müü-
mist soovijatele isiklikuks 
omandiks. Lõpuks jäid peale 
siiski vasakpoolsete parteide 
ideed.

10. oktoobril 1919 võeti 
sotsiaaldemokraat August Rei 
juhitud Asutavas Kogus vastu 
Eesti parlamendi ajaloo üks 
olulisemaid seadusi, toonas-
te Ida-Euroopa riikide kõige 
radikaalsem maaseadus, mil-
le poolt hääletas aga vaid 63 
parlamendi liiget 120-st. Üks 
jäi erapooletuks, üheksa vas-
tuhäält tulid baltisakslastelt. 
Enamik Maarahva Liidu liik-

metest, kes olid seaduse vas-
tu, lahkusid hääletuse ajaks 
saalist.

Muide, baltisakslased pöör-
dusid protestiga ka 11 kuud 
varem lõppenud Esime-
se maailmasõja võitjariiki-
de poole. See jäi aga hüüdja 
hääleks kõrbes. Mõisaaeg oli 
saanud läbi.

Maareformiga võõrandas 
riik kõik Eesti Vabariigi alal 
olevad mõisad ja muud suur-
omanduses maad – kokku 
2,3 miljonit hektarit (96,6% 
suuromandist). Koos maaga 
võõrandati reeglina ka põllu-
majandusinventar. Maa eest 
tasu maksmine jäeti maa-
seaduses lahtiseks ning see 
kavatseti kindlaks määrata 
vastava eriseadusega. Elus-
inventari eest tuli tasuda 
1914. aasta turuhindade järgi, 
eluta inventari eest aga soeta-
misaasta hindade järgi. Mõis-
nikele jäeti alles vaid mõisa-
süda.

Mõisnikelt võõrandatud 
mõisamaad tükeldati talu-
deks, keskmise suurusega 
16,4 hektarit, mis algselt ren-
diti rahvale välja põlise kasu-
tamise õigusega, hiljem muu-
deti aga päristaludeks. Kuus 
aastat hiljem oli juba 70% 
maast välja jagatud ja loodud 
41 000 uut talukohta.

Maareformi tulemusel 
asendus palgatööjõul põhinev 

suurmaapidamine väikemaa-
pidamisega, kadusid teravad 
sotsiaalsed ja rahvuslikud 
vastuolud, vähenes maata 
palgatööliste osakaal rahvas-
tikus ning tekkis ulatuslik 
väikeomanike kiht. Eestlased 
oli saanud täielikult oma maa 
peremeesteks.

Artikli koostamisel on kasuta-
tud rahvusarhiivi ja rahvusraa-
matukogu materjale.

Jaak Juske,
Riigikogu liige, sotsiaaldemokraat

Sada aastat mõisaaja lõpust
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Maakonna spordikeskus-
te juhid on käima lükanud 
üritustesarja, mille ees-
märgiks on juhtida tähele-
panu meeste tervisele 
ning tutvustada ühtlasi 
kohalikke sportimis-
võimalusi.

Liisi Kanna

Möödunud kuul Rakvere 
kettagolfirajal avapaugu saa-
nud tasuta sari „Mehed liigu-
vad“ jõudis sel kolmapäeval 
teise ürituseni – vesiaeroo-
bika Kunda ujulas. Kui ava-
sündmusel oli kohal umbes 25 
meest, siis üleeile jäi osalejate 
arv 15 kanti, mis oli maakon-
na mõistes kaugemanurga 
Kunda ning julge spordiala-
valiku juures korraldajate hin-
nangul igati hea tulemus.

Idee sünnile eelnes huvitav 
olukord, kus lühikese perioodi 
vältel pöördusid kolm noort 
spordiinimest tagasi juur-
te juurde, vahetusid kolme 
Lääne-Virumaa spordikeskuse 
juhid – ametisse astusid Ainar 
Sepnik Kundas, Robert Sa-
lep Kadrinas ning Siim Tuus 
Rakveres.

„Tekkis mõte, et kutsuks 
maakonna spordikeskuste ju-
hid kokku – teeks koostööd. 
Käime keskused läbi, vaata-

me, kellel millised võimalused 
on. Oleme küll ühtpidi kon-
kurendid, kuid samas saame 
kõik üksteist toetada – lõpuks 
teenindame ju kogu maakon-
da. Panime ausalt seljad kokku 
ja suuremas ringis tekkis see 
idee,“ meenutas algatuse üks 
eestvedaja, Kunda spordikes-
kuse juht Ainar Sepnik ühis-
töö algust.

„Tegelikult on sarnast asja 
maakonnas varem tehtud – 
võtsime šnitti,“ märkis Sep-
nik „Mehed liiguvad“ algatuse 
kohta. „Vinni spordikeskuse 
juht Ergo Parve käis selle idee 
jutu sees välja ja võtsime kohe 
sabast kinni, et prooviks uues-
ti. Organiseerimise võtsime 
väiksemas ringis Roberti ja 
Siimuga endi kätte,“ lisas ta.

Üheksa kuud kestva sarja 
jooksul korraldatakse maa-
konna eri paigus eriilmelisi 
spordiüritusi. Ainar Sepnik 
märkis, et ettevõtmisel ongi 
kaks peamist eesmärki.

„Esiteks suunata tähelepanu 
sellele, et mehed peavad oma 
tervisele mõtlema – on ju tea-
da, et ülekaalulisus on päris 
suur probleem,“ sõnas Kunda 
spordikeskuse juht. Ta lisas, 
et kuigi fookus lasub ülekaa-
lulistel ning üle neljakümne 
aastastel meestel, on liikumine 
oluline kõigile, sest ka näiteks 
normaalkaalus istuvat tööd te-
gevale inimesele võib vähene 

füüsiline aktiivsus tõsiseid ter-
visehädasid põhjustada.

„Teiseks eesmärgiks on 
tutvustada oma maakonna 
sportimisvõimalusi,“ märkis 
Sepnik, selgitades, et paljud 
kindlasti ei teagi, milliseid la-
hendusi ümbruskonnas paku-
takse.

Sarja teine eestvedaja, Kad-
rina spordikeskuse juht Ro-
bert Salep avaldas lootust, et 
osalevad mehed leiavad enda 
jaoks uudseid tegevusi ning 
hakkavad seeläbi rohkem lii-
kuma.

„Tahame ärgitada mehi lii-
kuma. Paljud mehed lähevad 
pärast tööd koju, võtavad õlle 
ja istuvad diivanile ning muid 
plaane endale ei teegi. Tahame 
näidata, et tegelikult on liiku-
mine tore ja võib-olla leiab 
keegi nende erinevate alade 
hulgast, mida sarja jooksul 
harrastame, enda jaoks midagi 
uut ja huvitavat,“ sõnas Salep, 
lisades, et näiteks vesiaeroobi-
kat läheb temagi algatuse raa-
mes esimest korda proovima.

Eeskuju on üritustesarja 
raames näitamas ka mitmed 
avaliku elu tegelased. Kui 
kettagolfi möödunud kuul 
käisid mängimas näiteks 
Kaido Höövelson ja Marko 
Torm, siis vesiaeroobikaga oli 
teiste hulgas tutvust tegemas 
Tarvo Sõmer.

Mõlemal üritusel lõid kaasa 

Lääne-Virumaa mehi ärgitatakse liikuma

Algatuse „Mehed liiguvad“ teine kohtumine toimus kolmapäeva õhtul Kunda ujulas, kus tehti treener Kerstin Hulkko juhendamisel tutvust 
vesiaeroobikaga. Foto: Liisi Kanna

Marko Pomerants ja Rauno 
Võrno. Viimane nimetas osa-
lemise ühe põhjusena ka sot-
siaalset aspekti. „Ega me siin ju 
väga tõsist sporti ei tee, tuleme 
liigutame ennast natuke. Eel-
mine kord oli väga äge kok-
kusaamine ja kuna täna oli ka 
aega, siis tulin jälle. Kuni selts-
kond on lõbus, tasub kindlasti 
käia,“ leidis Vinni vallavanem 
Võrno.

Vinni vallavanem tõi ka 
isikliku näite, kuidas kampaa-
nia innustab muulgi ajal ak-
tiivsem olema. „Käisin üle pika 
aja kergteel kõndimas. Vaata-
sin eile kalendrit ja tuli meel-
de, et täna on see üritus. Ja siis 
läksin õhtul jalutama. Tõuke 
annab igal juhul,“ sõnas Vinni 
vallavanem.
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MÕNE REAGA

Möödunud pühepäeval 
toimus Rakvere linnavo-
likogu erakorraline 
istung, kus valiti uus 
linnapea – Triin Varek. 
Uurisime, milliste mõte-
te ja ootustega äsjane 
linnapea uuele tööposti-
le vastu läheb?

Liisi Kanna

Mis on sinu jaoks linnapea 
ameti juures kõige suurem 
väljakutse?

Kuna Rakvere on ettevõt-
lik ja edumeelne linn, siis 
on kindlasti suur väljakutse 
jätkuvalt suurte ambitsioo-
nide täitmine linna jaoks. 
Uute kohalike omavalitsuste 
valimisteni on jäänud kaks 
aastat ja oluline on selle lühi-
kese ajaga võimalikult palju 
positiivset ära teha ning ellu 
kutsuda. Suur vastutus. Mui-
dugi on oluline töörahu lin-
navalitsuses ja uute inimeste, 
abilinnapeade, meeskonnaks 
sidumine.

Kui palju kogemus abilin-
napeana uue ameti juures 
abiks on?

Ma arvan, et antud töös 
toetab mind nii minu eelnev 
töö- ja elukogemus kui hari-
dus, ning abilinnapeana oma-
valitsusjuhtimise kogemus on 

Täiskasvanud õppija 
nädal tuleb taas
Täna, 11.oktoobril alus-
tab TÕN üle-eestilise õpi-
sündmusega „Õpitund“. 
Kutsume sel päeval üles 
täiskasvanuid koolides, 
tööl, jm kohtades õppima 
erinevaid oskusi. Õppida 
võib üksi, sõprade, töö-
kaaslaste või kogukonna-
ga. Osalejate vahel loosi-
takse välja auhindu. „Õpi-
tunnis“ osalemiseks tuleb 
end registreerida Andrase 
kodulehel www.andras.ee.

Lisaks toimuvad täis-
kasvanuhariduse raames 
mitmesugused sündmused, 
koolitused ning õpitoad 
erinevates organisatsioo-
nides: Rajaleidjas, töötu-
kassas, raamatukogudes, 
ametikoolides, kõrgkoo-
lides jne. Tegevuste ka-
lender on üleval Andrase 
kodulehel rubriigis „Täis-
kasvanud õppija nädal“ – 
sündmuste kalender TÕN 
2019.

TÕN väärtustab õp-
pimist, sest elukes-
tev õpe annab rohkem 
võimalusi. Vaata ka 
www.jällekooli.ee.

TÕN-i meeskond

TÖÖKUULUTUSED 
LEIAD LK 14 

Triin Varek alustas uues ametis

kindlasti suureks abiks.

Kuidas tööülesanded uute 
abilinnapeade vahel ja-
gunevad ning mis ajendas 
kaotama n-ö vabaliikmete 
kohad linnavalitsusest?

Uute abilinnapeade vahe-
line tööjaotus on selline, et 
Laila Talunikul on vastutus 
linna allasutuste sisutegevuse 
eest, lisaks kultuuri-, hari-
dus-, spordi- ja noorsootöö 
valdkonnale.

Rainer Miltop tegeleb lin-

namajandusega, sealhulgas 
teede-tänavatega, tema hal-
lata on ehitustegevus, ühis-
transpordi korraldus jms. 
Abilinnapea Andres Jaadla 
tegeleb ettevõtluse, turismi, 
energia- ja elamumajandu-
se, turvalisuse ja kliima ning 
Euroopa Liidu projektidega.

Kuna eelmine koalitsioon 
hoopis suurendas linna-
valitsuse liikmete arvu, siis 
uus koalitsioon oli ühel mee-
lel, et luues uue abilinnapea 
koha, on otsustajate pädevus 

oluliselt tõusnud. Ning ar-
vestades seda, et linnavoliko-
gus on väga rohkearvulised 
ja aktiivsed komisjonid, siis 
meil on võimalus vajadusel 
paluda linnavalitsuse tee-
madel laiapõhjalist arutelu 
komisjonides.

Kuivõrd mõjutab linna-
valitsuse uus struktuur 
ametnike-spetsialistide 
igapäevatööd? Kas on veel 
muudatusi, mida soovik-
sid sisse viia?

Ma arvan, et otseselt ei mõ-
juta. Oli ka varem nii, et tea-
tud teemadel oli vaja mõlemal 
abilinnapeal kaasata samu 
ametnikke. Hetkel liigume 
sellises koosseisus edasi ja kas 
lisamuudatusi on hiljem vaja 
teha, näitab aeg.

Millised on linna juhtimi-
ses ja arengus uue koalit-
siooni prioriteedid ning 
kas mõni seni kõne all ol-
nud teema tõstetakse ka 
kõrvale?

Kuna linnal on töös seitse 
suurt projekti, millest kaks 
on päris algusjärgus – töö- ja 
tehnoloogiakeskuse rajami-
ne põhikooliõpilastele ning 
KIK-i projekt tänavavalgus-
tuse rekonstrueerimiseks –, 
siis tuleb nende teemadega 
edasi minna. Ei saa öelda, et 
midagi kõrvale tõstetakse, 
pigem on teemasid, millega 

läheme kindlasti edasi, aga 
need ei ole kõik koalitsiooni-
lepingus kajastatud.

Arvo Pärdi nimelise 
kontserdimaja ehitus on prio-
riteet – õigemini selle ehita-
miseks lisarahastus võima-
lustega tegelemine, samuti 
konkurentsieelise tõstmiseks 
Vallimäele purikatuse võima-
luse loomine.

Koalitsioon oli ühel nõul ka 
selles osas, et nn pehmetesse 
valdkondadesse tuleb rohkem 
tähelepanu ja ressurssi suu-
nata. Alustame koolimööbli 
uuendamisega järgmisel aas-
tal.

Millised on sinu enda 
jaoks n-ö südameasjad, 
millele kindlasti lahendu-
se soovid leida?

Vallimäe valmimise korral 
on olulised sealsed eesseisvad 
sündmused, see tähendab, et 
Vallimäe atraktiivsus oleks 
efektiivselt ellu rakendatud.

Rohkem avatud suhtlust ja 
koostööd ettevõtjatega, linna 
tööstusparkide arendamine.

Põhikoolivõrgu korrasta-
mise osas on vaja otsuseid, 
mis meid sellel teemal edasi 
aitaks, et hakata planeerima 
koolide füüsiliste keskkonda-
de kaasajastamist lähitulevi-
kus.

Südameasju on tegelikult 
pikk rivi… Soovin anda hoo-
gu parimatele lahendustele.

Foto: Siret Kotka-Repinski
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Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

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

B-kat 14.10 ja 29.10
B-kat e-õpe 24.10 ja 14.11

Esmaabi koolitus 11.10 ja 25.10
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

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

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!

võtab tööle
autotarvikute osakonda

KLIENDITEENINDAJA

Info telefonil 522 0305 või 325 8431
CV saata auto.anome@gmail.com

Kauplus                        Rakveres L. Koidula tn 11

www.grossitoidukaubad.ee

Pagaritsehh võtab tööle:

KUUSALU kauplusesse võtame tööle:

KORISTAJA

JUHATAJA TEENINDAJAID

(töö on vahetustega T, N, R, P)

ja

• Asjalikku väljaõpet
• Kindlat sissetulekut
• Korralikku boonussüsteemi
• Tööd vahetustega

Pakume Sulle:

OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
info@ogelektra.ee

www.grossitoidukaubad.ee

Kui oled aus, kohusetundlik, sõbralik ja
täpne, siis ootame Sind oma meeskonda:

Kandideeri juba täna!

CV-Online kaudu

www.cv.ee

Saada oma CV
personal@ogelektra.ee
(märksõnaga kaupluse nimi,
kuhu kandideerid) või

on sobilik aktiivsele ja kiirete kätega
naisterahvale, tööaeg E-R, kell 8-16.30, väljaõpe toimub kohapeal

tööaeg on 1-2 päeva nädalas, sobilik ka hakkajale pensionärile
Pajusti,Tööstuse 2,Vinni vald
Kadri, info@eepo.ee, tel 5688 5616

Tootmistöölise töö

Treiali
Töökoht:
Kontakt:

Eesti suurim tarbekeraamika
tootja otsib oma kollektiivi

TOOTMISTÖÖLIST JA TREIALIT
Pakume tööd KLASSIÕPETAJA

ASENDUSÕPETAJALE
1,0 ametikohta (I kooliaste)
Nõutav vastavus kvalifikatsioonile.

Ametikorteri võimalus.
Palgatingimused kokkuleppel.

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Kandideerimisavaldus ja CV palume saata
aadressile kool@haljala.edu.ee.
Täiendav info telefonil 325 0900.

Palmako on Lemeks Gruppi kuuluv rahvusvaheline puidutööstus, kus toodetakse 
aiamaju, mänguväljakuid, aiapiirdeid, immutatud aiaposte, liimpuittooteid, valm-
iselementidest elumaju ning küttegraanuleid. Meie tehastes ja kontorites Tartu-
maal, Lääne-Virumaal ning Põltsamaal töötab 430 inimest, ettevõtte käibest 95% 
eksporditakse. Tule ja tutvu: 
Tule ja tutvu: www.palmako.ee

Ootame meiega liituma Lääne-Virumaal Laekvere tehase meeskonda

Töö kirjeldus: 
• tootmisseadmete, puidutööpinkide, käsitööriistade hooldus ja remont
• rikete ennetamine ja operatiivne kõrvaldamine
• tehnilistes arendusprojektides osalemine
• lukksepatööd

Sinult eeldame:
• erialast haridust ja/või vähemalt 2-aastast tööstusseadmete paigaldamise, 
hoolduse ja remondialast kogemust või kokkupuudet masinate (autode) remondi 
ja hooldusega 
• omad mõningast töökogemust lukksepana või mehaanikuna
• omad tehnilist taipu ja julgust otsustada
• kohusetunnet, täpsust ja ausust 
• soovi õppida ja areneda ning töötada ühises meeskonnas

Kasuks tuleb kokkupuude automaatika, elektroonika ja keevituse valdkonna 
töödega.

Ettevõte pakub:
• huvitavat ja mitmekesist tööd
• kaasaegseid töötingimusi ja väljaõpet
• vahetustega tööd E-R (6.00-14.30 ja 14.30-23.00)
• omatöötaja soodustusi (SportID teenuste kasutamine, soe toit)

Töökoht asub Lääne-Virumaal, Laekveres.

CV koos senise töökogemuse kirjeldusega palume saata kylli.kask@palmako.ee. 
Võimalus kandideerida tööportaali CV-Keskus kaudu. 
Helista ja uuri, Martin +372 5308 7510. Konkursi tähtaeg on 31.10.2019.

LUKKSEPP-
MEHAANIKUT
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MÕNE REAGA

PLAADI ARVUSTUS

S eptembri viimasel päe-
val tunnustati Rakvere 
linnavalitsuses foto-

konkursi „Ehe Rakvere“ pa-
rimaid. Konkursile laekus 80 
fotot neljas kategoorias. Žürii 
hinnangul oli rõõm näha, et 
inimesed liiguvad linnaruu-
mis avatud meeltega, märga-
tes põnevaid hetki ja detaile, 
mida piltidele jäädvustada.

Elukeskkonna kategoorias 
pälvis esikoha Evelin Vahtra 
võistlustöö „Vaikus“, mis on 
pildistatud Rakvere teatri-
pargis. Teise koha saavutas 
Lembe Aasorg Tallinna täna-
val jäädvustatud fotoga „X“. 
Kolmandaks hääletati Evelin 
Vahtra töö „Uttu“, mis pildile 
püütud Jaama tänaval.

Arhitektuuri ja vaatamis-
väärsuste kategoorias saavu-
tas esikoha Martin Lätt foto-
ga „Vallimägi õhtuses valgu-
ses“. Teise koha pälvis Kaido 
Variku Vallimäel tehtud 
foto „Vaade linnale“ ja kol-
manda koha Christian Koit-
ve foto „Austus sõduritele“, 
mis on jäädvustatud Rakvere 
tammikus.

Inimeste kategoorias osu-
tus parimaks Margit Tandru 
võistlustöö „Make a wish“, 
mis on tehtud Palermo ter-
viseradadel. Lisaks leidis ära-
märkimist Lembe Aasoru 
foto „Memmeke“.

K olmandat aastat aset 
leidev Eesti maapiir-
kondadele suunatud 

filmifestival „Kino maale“ toi-
mub tänavu 7.–27. oktoobril 
ning pakub vaatajatele kolm 
värviküllast filminädalat, 
keskendudes esmakordselt 
lühimängufilmile, kuid näi-
datakse ka animatsioone ja 
dokumentaalfilme.

„Festivalikavas on 10 eri-
nevat programmi, kokku 
üle 60 filmi. Tänavu on pea-
fookuses Taani filmikunst, 
kuna teeme tänukummarduse 
Taani ja Eesti suhetele, mis 
seotud Waldemars Day 800 
ehk Taani lipu sünnipäevaga. 
Legendide kohaselt on Taani 
lipp pärit just Eestist. Taani 
filmikunsti näitame läbi kuue 

erineva ja mitmekesise prog-
rammi, samuti on meil rah-
vale pakkuda neli programmi 
Eesti animaatorite töödest,“ 
ütles festivalijuht Indrek 
Jurtšenko.

Filme näidatakse laste-
aedades, koolides, raamatu-
kogudes, noortekeskustes, 
kultuuri- ja rahvamajades, 
muuseumites ja nii mõnes-

ki söögikohas, samuti Elroni 
rongides ja GoBusi bussides. 
Lisaks toimub 21. oktoobrist 
17. novembrini Tapal filmi-
teemaline filateelia näitus 
„Filmikaadrid margialbumis“.

Kuulutaja

Selgusid Rakvere Teatri publikulemmikud
Rakvere Teatri sisehooaja alguses kuulutati välja publi-
kulemmiku hääletus. 4. oktoobril „Onu Vanja“ esieten-
dusel avalikustati 79. hooajal publikule enim meeldinud 
mees- ja naisnäitleja ning lemmiklavastus. Lisaks anti üle 
traditsioonilised teatriordenid.

Oma arvamuse ütles välja ligi tuhat teatrikülastajat. Nen-
de häälte tulemusena auhinnati eelmise hooaja publiku lem-
miklavastuseks „Kuni ta suri“, lavastajaks Peeter Raudsepp. 
Meesnäitleja kategoorias sai enim hääli Eduard Salmistu ja 
naisnäitleja lemmiku tiitliga pärjati juba seitsmendat korda 
Ülle Lichtfeldt.

Eduard Salmistu liitus Rakvere Teatri trupiga 1984. aas-
tal. Salmistu tähistas sel aastal 35. tööjuubelit. 79. hooajal 
kuulusid tema rollide hulka Igor lavastusest „Kuni ta suri“, 
Alberto Verani lavastusest „Kaks tosinat tulipunast roosi“ 
ning Mäeotsa Jeppe suvelavastusest „Miks Jeppe joob?“.

Ülle Lichtfeldt on töötanud Rakveres alates 1990. aastast. 
Järgmisel hooajal tähistab ta oma 30. tööjuubelit Rakvere 
Teatris. Publikulemmiku tiitli pälvis ta Tatjana rolli eest 
lavastuses „Kuni ta suri“.

Teine osa pidulikust õhtust kuulus teatriordenite üle-
andmisele. Teatriordenitega pärjamise traditsioon sai algu-
se 2002. aastal ning ordenitega tänatakse neid, kes teatrile 
toeks ja abiks olnud.

Mängupartneri ehk koostööpartneri ordeniga tänas Rak-
vere Teater grupijuht Marje Saaremäed, tänu kellele jõuab 
suur hulk publikut teatrisse.

Külalislahkuse orden antakse hooaja parimale võõrusta-
jale ja sel korral avaldati tänu Vanemuise teatri teenindus-
juhile Erik Makarovile ning tema meeskonnale suurepärase 
koostöö ja sooja vastuvõtu eest kogu hooaja vältel.

Kolmas orden kannab Teatritruuduse nime ning on 
mõeldud teatrikülastajale, kes hooaja jooksul kõige sage-
damini tee Rakvere Teatrisse leiab. Selleks osutus Katrin 
Kaaremäe.

Kuulutaja

Taas on käimas fi lmifestival „Kino maale“

Tunnustati fotokonkursi „Ehe Rakvere“ parimaid

Sündmuste kategoo-
rias hääletas žürii parimaks 
Günther Küttise Vallimäel 
jäädvustatud foto „Aasta-
vahetus Rakveres“. Teise 
koha pälvis Lembe Aasorg fo-
toga „Punk on mõnus ja popp“ 
ja kolmanda koha Kaido 
Varik fotoga „Rakvere RC 
Hobikeskus Saunafestivalil 
2019“.

Elukeskkonna kategoorias 
võidutsenud Evelin Vahtra 
sõnul otsustas ta konkursil 
osaleda seepärast, et kodu-
linnas on palju ilusaid kohti 
ja hetki – neid tuleb lihtsalt 
märgata. „Mõlemad pildid 
olid jäänud telefoni eelmisest 
aastast ja antud konkurss oli 
hea võimalus neid ka teiste-
ga jagada. „Vaikuse“ saatsin, 

kuna pildistamise hetkel va-
litseski looduses vaikus, rahu, 
harmoonia,“ rääkis Vahtra.

Sündmuste kategooria pa-
rima foto autor Günther 
Küttis jutustas, et foto „Aas-
tavahetus Rakveres“ sündis 
2019. aasta 1. jaanuaril. „Kuna 
sellist hetke on aastas vaid 
ühe korra ja paar minutit, siis 
mõtlesin teha proovi ja seda 
jäädvustada,“ tõdes Küttis.

Arhitektuuri ja vaatamis-
väärsuste kategoorias esiko-
ha pälvinud Martin Lätt teeb 
oma sõnul pilti lihtsalt nen-
dest hetkedest, mis on ilusad. 
Lätt lisas, et konkursil osale-
ma ajendas teda asjaolu, et see 
oli kodulinna teemaline.

Inimeste kategooria või-
dutöö autor Margit Tandru 

sõnul peidab Rakvere endas 
imeilusaid ja põnevaid koh-
ti pildistamiseks. Nii käivad 
nad koos võidupildil oleva 
neiuga üsna tihti fotojahtidel. 
„Enamasti pakimegi põnnid 
kaasa ja naudime võimalust 
toast välja saada, pead tuulu-
tada ja ägedaid pilte teha. Ka 
tookord oli imeline pehme ja 
koheva lumega päikesepais-
teline ilm, mida oleks olnud 
ilmselge kahju niisama toas 
raisata,“ jutustas Tandru ja 
lisas, et konkursil oli põnev 
ka teisi ägedaid „sahtlifoto-
graafe“ ning nende loomingut 
näha.

Konkursi žüriisse kuulusid 
fotograaf Meelis Meilbaum, 
Rakvere linnavolikogu kul-
tuurikomisjoni esimees Va-
leri Vaselenko, linnakunst-
nik Marju Püümets ja linna-
valitsuse kommunikatsiooni-
spetsialist Kristel Mänd.

Käesoleva aasta aprilli kesk-
paigast juuni lõpuni väldanud 
konkursile olid oodatud fotod 
Rakvere linna vaatamisväär-
sustest, linnaruumist, sünd-
mustest ja kõigest muust, mis 
on iseloomulik ainult Rakve-
rele. Parimaid fotosid näeb 
Rakvere linnavalitsuse kodu- 
ja Facebooki lehel.

Kristel Mänd

Arhitektuuri ja vaatamisväärsuste kategoorias saavutas esikoha Martin Lätt fotoga 
„Vallimägi õhtuses valguses“.

Avicii, „TIM“
Universal

Avicii oli andekas Rootsi DJ, produtsent, laulukirjuta-
ja ja remiksija. Muusikainstrumentidest mängis ta kitarri, 
klaverit, klahvpille ja süntesaatorit.

Alates 2006. aastast tegev olnud Stockholmist pärit ak-
tiivne muusik seikles kaasahaarava elektroonilise tant-
sumuusika (EDM), progressive house’i ja electro house’i 
koloriitsetel väljadel.

Täisnimega Tim Bergling, artistinimega Avicii, karjäär jäi 
kahjuks väga lühikeseks – sooritas 2018. aastal enesetapu, 
olles kõigest kahekümne kaheksa aastane.

Vähemalt Euroopas, loomulikult meilgi Eestis, ülipop-
ulaarse artisti pärandiks jäid kolm albumit. „True“ (2013), 
„Stories“ (2015) ja selle aasta juunis postuumselt välja antud 
stiliseeritud kirjaga „TIM“.

Aviciist rääkides tuleb kõigepealt kindlasti ette tema 
suurepärane meeleolukas „Wake Me Up“ aastast 2013. Peab 
ütlema, et päris suur osa tema loomingust kannabki edasi 
nimelt head energiat.

Plaadi „TIM“ voldikult võib lugeda tema 2018. aastal kir-
ja pandud tõdemust (vabas tõlkes): „Levitasin oma muusika 
kaudu positiivsust, sõnumite kaudu, ja nautisin edu, kuid 
mitte materiaalset edu.“

„TIMi“ lugude valik tehti kuueteistkümne loo hulgast, 
plaadile selekteeriti välja kokku kaksteist. Muusikalise vi-
siooni avardamiseks leiab siit muuhulgas elemente nii
psühhedeeliast, Araabia muusikast kui Kariibi meloodiatest.

Iseenesest küllaltki lühikeselt albumilt, kestvusega alla 
neljakümne minuti, on singlitena esile tõstetud kolm – 
„SOS“, „Tough Love“ ja „Heaven“. Kuulatavad lood kõik, 
kuid kas just antud komplekti parimad…

Rohkem tähelepanu väärivad igal juhul „Ain’t A Thing“, 
eriti kirglik ja mõjusana tunduv „Heart Upon My Sleeve“ 
ja omamoodi tähendusrikas, aimatavalt nukrahõnguline 
„Fades Away“.

Nagu taoliste DJ-produtsent-miksijate puhul ikka, teeb 
plaadil kaasa arvukalt heatasemelisi külalisesinejaid, väga 
tuntud nimesid siiski välja ei loe.

Tõsisematele Avicii austajatele teadmiseks, et albumi lim-
iteeritud Jaapani väljaandega kaasneb ka kolmeühikuline 
boonus-DVD, kus antakse ülevaade plaadi sünnist, eraldi 
loost „SOS“ jne.

Ülo Külm

23. oktoober kl. 19.00
HALJALA RAHVAMAJA
Piletid müügil Piletilevis ja kohapeal.

Andrus Eelmäe 
ja Tõnu Oja 
(Eesti Draamateater)

Mika Myllyaho 
komöödias

Andrus Eelmäe 
ja Tõnu Oja 
(Eesti Draamateater)

Mika Myllyaho 
komöödias

Pilet 8€
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Diabeetikute ja Parkinsoni selts
Diabeetikute ja Parkinsoni seltsi infopäev toimub 16. 
oktoobril kell 13,  Targas Majas, saalis nr 114. Seekord tu-
leb lektor apteegist.

Rakvere Kultuurikeskus
1.–26. oktoober Teet Suure näitus „Ruum“ Rakvere Galeriis
1.–31. oktoober fotonäitus „Nõtke. Sensuaalne. Naine“ 
Lääne-Virumaa Keskraamatukogus, fotod Lembe Aasorg, 
luuletused Anneliis Kõiv
13. oktoober kell 12 eakateklubi „Hämarik“ pidu Rakvere 
Kultuurikeskuses
13. oktoober kell 18 Naised Köögis kontsert „Viimased lu-
meta päevad“ Rakvere Kultuurikeskuses
17. oktoober kell 18 hõimuõhtu kontsert Rakvere Kultuuri-
keskuses, esinevad Mordva folklooriansambel Merema 
ning Tedremari ja Tarvanpää
19. oktoober kell 19 kontsert-etendus „Diiva“ Rakvere Kul-
tuurikeskuses
19. oktoober–17. november Riina Rillo kunstinäitus „Kee-
ruline naine“ Rakvere Kultuurikeskuses, näituse avamine 
19. oktoobril kell 18
19.–20. oktoober rahvusvaheline teatrifestival „Pooleks“ 
Rakvere Teatri väikses majas

Rakvere Teater
11.10 kl 19 Lendas üle käopesa, tõlkevõimalusega vene keel-
de, Rakvere Teatri suur maja (lav. Eili Neuhaus)
11.10 kl 19 Ükssarvikute farm Rakvere Teatri väike maja 
(lav. Urmas Lennuk)
12.10 kl 19 Puudutada kuud Rakvere Teatri suur maja (lav. 
Peeter Raudsepp)
12.10 kl 19 See kõik on tema Rakvere Teatri väike maja (lav. 
Helen Rekkor)
15.10 kl 13 Põrsas Desmond ja sookolli lõks Rakvere Teatri 
suur maja (lav. Marko Mäesaar)
15.10 kl 19 Kuni ta suri, venekeelse tõlke võimalus, Rakvere 
Teatri väike maja (lav. Peeter Raudsepp)
17.10 kl 19 Kaks tosinat tulipunast roosi Rakvere Teatri 
suur maja (lav. Giorgio Bongiovanni)

„Kaksikmees“ on veider 
film, sest ühest küljest 
on tegemist jube igava 
linateosega, kuid tei-
sest küljest on selles 
palju uudsust ja niisu-
gust materjali, mida hu-
viga vaadata.

Margit Adorf

Kõige nõrgem koht selle filmi 
juures on stsenaarium, mis 
on lihtsalt nii mage ja igav, et 
kui tegemist oleks mingi jär-
jekordse tavafilmiga, siis ei 
vääriks linateos üldse pikemat 
vaagimist.

Esiteks peategelane. Ta on 
väga hea tapamasin, sõdur, 
kes töötab valitsuse heaks. 
Nüüd hakkab ta vananema ja 
tahab erru minna.

Probleem selle tegelaskuju-
ga on see, et tema minevikku 
ei ole sel moel lahti kirjuta-
tud, et vaataja sõdurile kaasa 
tunda saaks. Filmi alguskaa-
drites näeme, kuidas ta ühe 
mehe maha laseb, me näeme, 
kuidas ta on tõreda loomuga 
kinnine inimene. Õige pea 
saame teada, et tal ei ole ei pe-
ret ega lapsi ega õigupoolest 
kedagi, kes teda taga igatse-
ma jääks või kelle nimel tema 
ise läheks läbi tulest ja veest. 
Lühidalt öeldes: puudub loo 
hing.

Vaataja peaks ise kõvas-
ti pingutama selle nimel, et 
peategelasele kaasa elada. Jah, 
teda tahetakse kõrvaldada, 
aga seegi motiiv jääb halvas-
ti lahtiseletatuks. Miks teda 
tappa? Vist seetõttu, et ta ta-
hab erru minna. Samas ei ole 
tollel sõduril mingit motiivi 
kellelegi oma elulugu paja-
tama minna või kättemaksu 
haududa. Me ei näe ekraanil 
selget ja arusaadavat seletust, 
miks valitsus tema surma 
vajab. Las läheb erru ja elab 
vaikselt omaette?

Ainus probleem näis olevat, 
et ta ei soovinud enam käsu 
peale tappa. Samas, nagu hil-
jem selgub, on valitsusel ta-
gataskust võtta paar vähemalt 

Igav, kuid huvitav „Kaksikmees“

sama head tapamasinat.
Hea küll, see selleks. Sõ-

durit tahetakse tappa ja es-
malt püüab seda teha terve 
rügement eriväelasi, siis aga 
saadetakse talle peale tema 
kloon. Seda fakti pole mõtet 
siinse lugeja eest varjata, sest 
juba filmi plakatit vaadates on 
selge, et tegemist on klooni-
ga. Tegelastes tekitab see se-
gaseid tundeid ja nüüd näeb 
publik nende sõdurite hin-
gelist poolt, kuigi ka see jääb 
üsna pinnapealseks. Klooni 
mängutulekuga läheb korrali-
kuks märuliks ja kõik maabub 
õnnelikuks lõpuks, kus sõdur 
ongi saanud erru minna ja 
kloon püüab elada normaalse 
inimese elu.

Mis on filmi puhul huvi-
tav? Kindlasti on kõige põ-
nevam see, et nii klooni, kes 
on umbes 23-aastane, kui ka 
erru minevat sõdurit mängib 
Will Smith ise. Ja tõepoolest, 
ta teeb seda meisterlikult. 
Vanem mees on nagu va-
nem mees ja noorem vägagi 
usutavalt noor. Kui ei teaks, 
et mängib sama näitleja, siis 
ei usuks. Siin ei ole asi vaid 
grimmis, vaid ka näoilmetes, 
kõnemaneeris, olekus, ka ke-
hahoiakut ja -kuju on veidi 
tuunitud. Junior näeb välja 
kergelt saledam kui vanem 
versioon Henry.

Märulistseenide osas on 
vast kõige muljetavaldava-
maks kohaks see, kus kloon 
esmakordselt mängu tuleb ja 
toimub tagaajamine sääre-

väristajatel. Küll visatakse 
põlevat motikat vastu pead ja 
siis tahetakse kümnel erineval 
moel teist alla ajada, korralik 
piruetitamine ja „poleee-pa-
haa“ emotsioon.

Ka uue, robotliku tapja 
mängu tulek lõpuosas on vaa-
tamisväärne. Hüpped, saltod, 
kukerpallid – väga hea töö ja 
kes läheb filmi vaatama see-
tõttu, et teab režissöör Ang 
Lee varasemaid töid ning 
soovibki näha just sedalaadi 
koreograafiat, siis pettuma ei 
pea.

Uudseks on see, kuidas film 
on üles võetud – tegemist on 
uusima kinotehnika HFR 3D 
ehk 3D+ formaadiga. Mind 
see häiris. 3D+ formaat tä-
hendab, et kaadrisageduseks 
on 60 pilti sekundis, tavapä-
raselt on see kinos 24 kaadrit 
sekundis. Ühest küljest teki-
tab see tõepoolest efekti, et 
sa vaatad päris inimesi, aga 
teisalt minu jaoks kadus ära 
filmi võlu. Pidevalt oli pi-
gem tunne, et olen sattunud 
teatrisse või vaatan mingit 
90ndate videosaadet.

Kui lähete filmi vaata-
ma Rakverre, siis jääb kogu 
uudsus ära, sest seal on film 
tavalises 2D formaadis. Kui 
teil on aga soov näha seda 
uue generatsiooni digitaal-
imet (ma siiski soovitan järele 
proovida, oli tõepoolest uud-
ne), siis peaksite minema näi-
teks Narva Astrisse või mõn-
da Tallinna kinno.

Will Smith kehastab nii peategelast kui tolle klooni. Foto: kaader fi lmist
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HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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

NÜÜD SAADAVAL NÜÜD SAADAVAL 
TALVEREHVID!TALVEREHVID!

Alates 8-10 €/tk 
(koos allahindlusega)

Sobilikud suvel sõitmiseks, 
mustri jääk 4-5 mm

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

Tel 5568 4683

50 %50 %

25 %25 %

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT MAHAVÕTMISE 
TÕENDI!

* VARUOSADE SAATMINE KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

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

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

Tel 5353 1330, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 

Nissan Almera, 06/2005a. 1.5 
(72kw), bensiin, manuaal, helehall. 
Sn: 245 533km.
Hind: 930.-

Renault Thalia All Inclusive, 
08/2009a. bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 101 970km. 
Hind: 1950.-

R e n a u l t  T ra f i c  Pa c k  C l i m , 
02/2011a. 2.0 (66kw), diisel, ma-
nuaal, kaubik, valge. Sn: 150 775km. 
Hind: 6990.-

P e u g e o t  2 0 0 8  A c t i v e  P l u s , 
06/2015a. 1.4(50kw), diisel, ma-
nuaal, must  met. Sn: 61 985km. 
Hind: 9990.-

Nissan Qashqai Visia, 07/2015a. 
1.5(81kw). diisel, manuaal, lilla 
met. Sn: 43 840km. 
Hind: 13 690.-

Ni s s a n  M i c r a  N- C o n n e c t a , 
05/2017a. 0.9 (66kw), bensiin, 
manuaal, sinine met. Sn: 7185km. 
Hind: 14 390.-

Renault Kadjar Intens, 07/2015a. 
1.2(96kw), bensiin, manuaal, 
pruun met. Sn: 40 860km. 
Hind: 15 490.-

Nissan Qashqai N-Connecta, 
04/2017a. bensiin, automaat, hall 
met. Sn: 37 155km. 
Hind: 16 390.-

Nissan Qashqai Tekna, 01/2017a. 
1.2(85KW), bensiin ,automaat, hõ-
bedane met. Sn: 54 582km. 
Hind: 16 790.-

Nissan Infi niti Q30, 04/2016a. 1.5 
(80kw), diisel, automaat, must met. 
Sn: 113 490km. 
Hind: 16 990.-

Ni s s a n  Q a s h q a i ,  0 2 / 2 0 1 7 a. 
1.2(85kw), bensiin, automaat, hall 
met. Sn: 32 345km. 
Hind: 16 990.-

Nissan X-Trail Acenta, 09/2015a. 
1.6 (96kw), diisel, manuaal, hõbe-
dane met. Sn: 56 454km. 
Hind: 17 290.-

Honda CR-V ,  01/2016a.  2 .0 
(114kw), bensiin, automaat, must 
met. Sn: 72 058km. 
Hind: 17 900.-

Nissan Qashqai Tekna, 03/2017a. 
1.2(85kw), bensiin, automaat, valge 
met. Sn: 24 625km. 
Hind: 17 990.-

Nissan X-Trail Acenta Vision 
Pack, 09/2015a. 1.6 (96kw), diisel, 
manuaal, must met. Sn: 25 760km. 
Hind: 18 490.-

Nissan X-Trail Acenta Nähtavus- 
ja Tehnoloogia pakett, 08/2017a. 
1.6(96kw), diisel, automaat, valge 
met. Sn: 58 460km. 
Hind: 19 990.-

Nissan X-Trail Nähtavus- ja 
Tehnoloogia pakett, 04/2017a. 
1.6(120kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 32 735km. 
Hind: 19 990.-

Nissan NV300 Working Star, 
07/2018a. 1.6(92kw), 9-kohta, 
diisel, manuaal, hall met. Sn: 
28430km. 
Hind: 23 990.-

Nissan X-Trail Tekna, 11/2017a. 
1.6 (96kw), diisel, automaat, hall 
met. Sn: 9500km. 
Hind: 25 490.-

Ni s s a n  X-T r a i l  Te k n a  4 x 4 , 
01/2018a. 2.0 (130kw), diisel, au-
tomaat, sinine met. Sn: 8900km. 
Hind: 30 990.-

Nissan Navara Tekna, 02/2018a. 
2.3 (140kw), diisel, automaat, ne-
likvedu, pruun met. Sn: 7400km. 
Hind: 34 990.-

KINNISVARA

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

• Müüa 1toaline korter Vaos 27,4m2. Tel 
5565 6018

• Müüa 1toaline korter palkmajas, I 
korrus, vesi sees. Tel 5347 326

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

• Müüa 2toaline korter remondi järgus. 
Korteri üldpind 41 m2, ahiküte, I korrusel. 
Asukoht  Arkna tee 50, Rakvere kesklin-
nast 3 km. Hind 20 000 €. Tel 5558 1347

• Müüa 2toaline mugavustega korter 
Kundas. Tel 512 7119

• Müüa Kundas 2toaline keskküttega 
korter. Tel 5556 7388

• Müüa Jõhvis 2toaline korter otse oma-
nikult. Tel 5624 4605

• Müüa Narvas 2toaline korter, 60 m2, 
otse omanikult. Tel 5624 4605

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

• Müüa korter 3toaline, Kundas Koidu 
tn 5-2, toad eraldi, rõduga. Tel 5627 7034

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

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

• Müüa Tõrmas elamumaa otse omani-
kult krunt 1 ha. Tel 5624 4605

OST

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

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

• Noor pere soovib osta 3toalise või suu-
rema elamispinna Rakveres. Tel 526 8768

• Soovin osta ahiküttega elamispinna (I 
korrus, vee ja kanalisatsiooni olemasolu-
ga ) Rakveres. Tel 5590 0853

• 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

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

• Ostan Rakveres Mulla tänavale garaaži. 
Tel 5648 6638

• Pere soovib osta Rakveres vähemalt 
3toalise korteri järelmaksuga. Rai-
vo1982@gmail.com. Tel 5637 2432

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida 1toalist ahiküttega kor-
terit Rakveres. Tel 5594 6419

ANNAN ÜÜRILE

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

• Pakun ööbimisvõimalust. Tel 534 
73267

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

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

• 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

• Omanikult anda üürile 2toaline ah-
juküttega korter vanalinna piirkonnas. 
Rahuldavas korras, 40,9 m2. Möbleeritud, 
üüri hind 210 € + KÜ poolt esitatud arve ja 
elekter. Lepingu sõlmimisel vajalik 1 kuu 
ettemaks + 1 kuu tagatisraha, kokku 420 
€. Tel 5664 9966   

• Anda rendile või müüa 2toaline korter, 
49 m2, Võidu 53, Krooniselveri juures. 
Remont teie soovi kohaselt. Tel 5698 1900

• Anda üürile möbleeritud korter Uhtnas 
otse omanikult. Tel 5624 4605 

ÄRIPINNAD

• Anda rendile Rakvere kesklinnas bus-
sijaama vastas äripinnad: 44+20 m2, I 
korrus ; 28+16 m2, II korrus .Tel 5648 6638

• Tamsalus on müüa äripind (endine 
kauplusehoone - ehitusalane pind 120 
m2), maakelder (67 m2) ja 100 % ärimaa 
(601 m2). Hind kokkuleppel! Lisainfo: 
kruuse.kaili@gmail.com. Tel5592 6503

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Ford Focus  Chia 1,8TDCi 
03/2003. a. 85kW, universaal, turbodii-
sel, helesinine metallik, vähe sõitnud, 
hooldusajalugu, konditsioneer, kesklukk, 
el.aknad, orig.valuveljed, roosteta, mõlki-
deta, korralik, kehtiv ülevaatus 03/2020, 
superökonoomne! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa sõiduauto Ford Galaxy tumesi-
nine 1998. a. Võimsus 107kW, töömaht 
23cm3, istekohti 7. Tel 5349 9628

• Müüa Opel Astra Twinport 12/2004. 
a. 77kW, uuem mudel,  must metallik, 
bensiin, luukpära, 5 ust, täiuslik hool-
dusraamat, konditsioneer, 2 x el.aknad, 
orig.valuveljed, kehtiv ülevaatus, korra-
lik, ökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

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

• Müüa Peugeot 1.4 bensiin, 55kW, 2001. 
a, hõbehall, 3 ust, TÜ 10/2020. Eestist 
uuena ostetud, originaal läbisõit 168 000 
km. Viimased 12a üks omanik (kokku 2). 
Hind 799 €. Tel 502 5069

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

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

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

• Müüa Volkswagen Golf 5 Variant 
Trendline 1.9tdi 01/2008. a. 77kW, tume-
sinine metallik, turbodiisel, universaal, 
täiuslik hooldusraamat, konditsioneer, 
el.aknad, ül. 02/2020, korralik, superöko-
noomne, soodsalt! Tel 5903 7780 Rakvere

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

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

• Müüa talverehvid Sava 185/65 R 14 
Fordi velgedel, hind 80 €. Tel 517 5069

• Müüa peaaegu uued lamellrehvid 
(3kuud sõidetud) Falken Eurowinter 
195/60/R16c. Hind 140 € jookstel. Tel 
504 2152

 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

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

• Ostame autode katalüsaatoreid. 
Saatke meile sõnum katalüsaatori 
koodiga ja teeme Teile pakkumise. 
Oleme ka Facebookis katitakso. Ida-ja 
Lääne Virumaal tuleme kohale samal 
päeval! Maksame nii sularahas kui ka 
ülekandega. Tel 5190 0942

• Soovin osta katalüsaatoreid. Samuti 
ostan kokku romusid vähemalt 2x 
lammutuse hinnaga. Helista julgelt, 
pakkuda võib kõike! Tel 5631 1001
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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

 ● 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

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 TENITO3,5t 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

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

• 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

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 (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, mudel 
(2,45x9,0 m), kraana. Tel 5682 7009

• 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

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

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 506 1547

• 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

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

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

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

• Reovee- ja fekaalivedu Haljala, Kar-
dina ja Tapa vallas. Teenindame iga 
päev. Tel 5656 1515

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

• 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

• Teeme sisetöid ja vannitubade remon-
ti. Tel 5678 0773

• 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

• Vanade majade remont, palkide 
vahetus, aamide, laagide vahetus, sau-
nade ehitus, korterite remont, parketi 
paigaldus, plaatimistööd, uste, akende 
vahetus, torutööd, müüritööd jne. Tel 
505 6949

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

• Kogemustega ehitusmehed teevad 
remonditöid. Sisetööd, vannitubade 
renoveerimine, lammutustööd, torutööd, 
krohvimine, kipsitööd, hüdroisolatsioon, 
plaatimine, ripplae paigaldus, sanitaar-
tehnika paigaldus. Tel 5614 5881

• Plaatimistööd (vannitoad, köögid, 
ahjud, pliidid). Tel 5609 6271

• Kaks professionaalset ehitusmeistrit 
teostavad erinevaid ehitus -ja viimist-
lustöid. Helista julgelt ja küsi lisa. Suht-
leme eesti, vene, inglise ja soome keeles. 
Tel 5629 6583

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

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

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

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

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

• 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

• 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
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ROOLINE OÜ 
Teostame kvaliteetseid 

ehitus- ja viimistlustöid.

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

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 kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-17 L 10-15

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154VIHMAVEERENNID

ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

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

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

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

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

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
 septikute paigaldus/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 €

MUUD TEENUSED

• Renditöötajad. Tel 504 0457

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

• Õigusabi. Meristo Õigusbüroo - Põhja 
25, Rakvere. Tel 514 1346, meristomo-
nica@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

• 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 

• 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 
tul/R - tekst tumeroheline/• Korstnapüh-
kija puhastab ja hooldab küttesüsteeme. 
Viru Küttesüsteemid OÜ. Tel 5664 4440e 
läbi. Vaata ka www.hss.ee

VÕIDU PANDIMAJA JA 
KOMISJONIKAUPLUS 

Nutiseadmete ja arvutite 
hooldus ja remont

Rohuaia 15A, Rakvere 
Avatud E-R 9-17 L 10-15 
Tel 5556 7508

KODU

• Ära anda tänava aluspinnast, kohale 
toomisega, Rakvere ümbruses. Tel 5025 
390

• Müüa naiste jalgrattad (uus ja vana), 
jalgratas Saljut, lainelise uksega riide-
kapp, väike klaasidega kapp, diivani-
laud, kirjutuslaud, sirm/vahesein, vit-
riinkapp, lae- ja laualambid, diivan, tu-
gitoolid, kušett, elektrigrill, tsentrifuug, 
pesumasin Maljutka, Ensto radiaatorid, 
kapsariivid, kreissae ketas, vahvliküp-
setaja, väike elektripliit, nahast portfell, 
nõud (serviisid, pitsid, klaasid jms), 
kardinaid, naiste talvesaapad ja -jope, 
raamatuid ja muud majakraami.  Tel 
5358 4840, 51 58050

• Odavalt müüa üks naiste kasukas 48-50. 
Tel 5833 0153

• Seoses kolimisega müüa 3-toalise 
korteri mööbel ja tehnika. Tel 5332 8728

• Müüa Iphone 6S 16 GB, täiskomplekt ja 
korralik. Hind 119 €. Tel 502 5069
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*LASTE ATV=FERRARI  50 CC 
ja elektriline (punane, kõige 
rohkem ostetud), KROSSIKAD, 
KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 245 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

•MOPEEDID 795 €72 CC, kar-
buraatormootor, mitte pritsung 
•ROLLERID, ATVD suure 
8-tollise rattaga 125 CC, 150 
CC, 200 CC
•KROSSIKAD 125 CC  erineva 
raami kõrgusega; 140CC  õlira-
diaator
•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

kuulutused.kuulutaja.ee

MÜÜA:
Toores lepp, 

hind alates 40 €/rm.
Kuiv lepp, 

hind alates 55 €/rm.
Puulõhkumis teenus ha-

lumasinal, 
hind alates 11 €/rm.

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

väiksemale alusele.
Puu pikkuse lõikame 

vastavalt kliendi soovile.
Transpordi võimalus.

+372 5347 7664
Erko

Kohala küla, Lääne-Virumaa

NIBE Split koos 
tarbeveeboileriga

8 kW - 4890 €
12 kW - 5375 €

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

Soome maasoojuspumbad
Oilon tarbevee-
boileriga

Õhk-vesi 
soojuspump

Puurkaevupumbad
3'' ja 4'' Pedrollo

-10%
Uputatav
veeauto-
maat
Divertron
DAB

Pelletikaminad

al 274 €
www.torujyri.ee

Niine 5, Rakvere
E–R 8–18, L 10–14

Tel 324 5311
5302 7667

rakvere@torujyri.ee

Kõikidele 
pelleti-
kamina 

ostjatele 
10 kotti 

Premium 
pelletit 
TASUTA

-20%

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 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 

• Müüa väga vähe kasutatud Dormeo 
madrats 140x200x18 ja diivanilaud. 
Tel 514 7767

• Müüa Iphone 6S 16 GB, täiskomplekt ja 
korralik. Hind 119 €. Tel 502 5069

• Müüa Iphone SE 64 GB. Täiskomplekt ja 
korralik. Hind 149 €. Tel 502 5069

• Müüa Samsung TV „37“. Korralik ja 
originaal puldiga. Hind 89 €. Tel 502 5069

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 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

• Kui kellegil on voodrilauda või prussi 
60x100, võib olla jääk, või Narva plokki 
soodsa hinnaga. Kiire! Tel 5463 1682

• 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

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

• 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 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 metsakuiv lehtpuu 33 cm, 5 
ruumi, koos kohaletoomisega Rakvere 
piires. 40 €/ruum (5 ruumi kokku 200 €). 
Tel 5569 4149

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

• Müüa võrkudes 30 cm kütteklotsid. 
Tel 515 7603

Viru Halud OÜ müüb 
kõrge kütteväärtusega

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

• Kvaliteetne kasebrigett 
195 €/alus (960 kg)

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

EHITUS

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

METS
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PELLETIPÕLETI PELLETIKATLAMAJA

e-pood: www.ostakatel.ee

HINNAD RAKVERE TURUL
10. oktoobril 2019. Turg avatud 

T-L 8-16, Laada 39

kuulutused.kuulutaja.ee
KUULUTA

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Kartul kg 0,40 0,60

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00  

Mugulsibul kg 2,00

Petersell kg 8,00

Küüslauk kg 6,00 10,00

Hapukapsas kg 2,00

Tomat kg 3,00 4,00

Porgand kg 1,00

Värske kapsas kg 1,00

Kaalikas kg 1,00

Peet kg 1,00

Kõrvits kg 1,00

Suvikõrvits kg 1,00

Aeduba kg 4,00 5,00

Pohlad liiter 5,00 6,00

Jõhvikad liiter 4,00

Õunad kg 1,00 2,00

Seened kg 7,00 8,00

Mesi 700 g purk 6,00 6,50

Värske räim kg 1,30

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)

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

PÕLLUMAJANDUS

• 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 kokkuleppel. 
Asume Haljala lähedal. Tel 5836 4842

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

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

• Müün kvaliteetset toidukartulit „Red 
Sonya“ ja „Gala“. Kotis 30 kg. Transpordin 
Lääne-Virumaa piires. Tel 5199 3008

• Müüa texase vutimunad 0,10 €/tk. 
Head ja tervislikud. Tel 5757 0907

• Väikese tasu eest anda munakoori ja 
karpe. Tel 5685 8009

• Magusad õunad ja arooniad moosiks 
või mahlaks. Hind 0,70 €/kg, Kadila kan-
dis. Tel 5463 1682

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

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

• Müün mett ja küüslauku, hind oleneb 
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 väi-
kehulgi, kohaletoomisega. Info tel 5196 
2628 või 5351 7414

• Tapamaja müüb emise lihakehasid 
kohaletoomisega. Info tel 5351 7414

• Müüa kuusetaimed. Tel 5398 1891

• Pakun kompostsõnnikut. Tel 5685 8009

LOOMAD

• Müüa 3-kuune jänkupoeg lemmikuks. 
Tel 5397 4075

• Ära anda noor ilus koer. Tel 5397 4075

VANAVARA

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

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

TEATED

• Taaskasutuskauplus Maara Rakveres, 
Laada 14 – müügil hea valik sügisjala-
nõusid ja riideid

• 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.

• Pensionärieas proua saab elamis-
võimaluse Viru-Nigulas keskküttega 
korteris, kui on nõus abistama-toetama 
naabermajas elavat naispensionäri. Tel 
5806 0329

TUTVUS

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

• Soovin tutvuda 40-60 aastase daamiga. 
Tel 5566 5011

• 58aastane sale mees ei suitseta, soovib 
tutvuda noorema naisega. Tel 5348 9906

MUU

• Vajan abi korteri akende pesemisel ja 
kardinate paigaldamisel. Tel 5347 5999

• www.toonklaas.ee

• Pendlimees Sass. Leian teie kodus 
Tervisliku voodi-õppimis-jne koha. Avan 
energia kanali, soovitan Elu energia 
juhtimise võtteid raviks, teen testid vita-
miinide-ravimite vajalikkuse kohta jpm. 
Ihu-hinge ja vaimu sobivus! Aleksander 
Brunfeld, tel 502 4534

• 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.

PAKUN TÖÖD

• 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

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

• 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 
floristi – klienditeenindajat Loksa 
Coopi lilleosakonda. Vajame inimest, kes 
seisab hea lillepoe igapäevase heaolu ja 
korrashoiu eest; teenindab särasilmil ja 
oskuslikult igat klienti; seisab hea kor-
rektse aruandluse eest ning hoolitseb 
selle eest, et kaupluses oleks rikkalikult 
kvaliteetset kaupa. Lisainfo tel 5666 6332 
või ikristel@hot.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

Sügav kaastunne Mallele abikaasaga ja 
Teimole perega armsa venna ja onu

ELMAR LEPA
ootamatu kaotuse puhul. 

KÜ Rakke Staadioni 6 
elanikud

• Arkna Karjatalu võtab tööle trakto-
rist-söötja. Info tel 5304 4680

• Vajatakse hooldajat 78 aastasele nais-
terahvale Tamsalus. Info tel 5880 2542

• Arkna Karjatalu võtab tööle karjaku. 
Töö vahetustega 8-20.00 ja 20.00-8.00. 
Info tel 5661 4084

• Vajame Inju farmi poegimissigala põr-
saste talitajat. Tel 508 2696, 5341 3329

• Pakume tööd osalise koormusega laste 
jalgpallitreenerile Ida-Virumaal, Jõhvis! 
Tel 5197 1708

• Tööd saab ketassaeoperaator ja 
saematerjali vastuvõtja saeraamil, 
Kantküla saekaatris, Lääne-Virumaal. 
Tel 515 7603

OTSIN TÖÖD

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

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

• 33a karske mittesuitsetaja mees otsib 
(lisa) tööd. Load taskus, keeled suus, pea 
ja käed otsas. Sobivad nii 1-2 päevased 
haltuurad kui ka 1-2 nädalased projektid. 
Pakkuda võib kõike. Tel 5399 0038

KOOLITUSED

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

• Kutsume Teid hispaania keele 
kursustele neljapäeva õhtuti Rakve-
re kultuurikeskuses. Algajad 16:45-
18:00, edasijõudnud 18:00-19:15. 
Täpsem info ja registreerimine 
a.s.wesman@gmail.com

• Inglise keele vestluse kiirkursus (20 
tundi, vajadusel jätkame) algajatele, taas 
alustajatele Tsentrumis Koidula 1 alates 
E 14.10, T 15.10 ja K 16.10 kella 18-19.30. 
Hind 60 €, sisaldab õppematerjale. Re-
gistreerumine tel 5566 1419

Saaremaa lõnga müük turul 19. oktoobril!

Reedel ja laupäeval (11.10 ja 12.10) 
turul eestimaiste õunte müük!
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Täna 881 aastat tagasi toi-
mus Aasias üks hukatusliku-
maid maavärinaid maailma 
ajaloos. Kuna loodusõnnetus 
juhtus väga ammu, siis on mõ-
nevõrra vaieldud toimumisaja 
üle, aga teadlaste kinnitusel 
leidis see tõenäoliselt siiski 
aset 11. oktoobril 1138. aas-
tal.

Allan Espenberg

Aleppo linn (ka Haleb, Halab) 
asub Süüria põhjaosas ja on sa-
manimelise provintsi haldus-
keskus. See regioon paikneb 
Araabia ja Aafrika laamade 
kohtumispaigas ning moodus-
tab ühe osa Surnumere mur-
rangusüsteemist. Lihtsalt öeldes 
tähendab see seda, et tegu on 
seismiliselt aktiivse ja ebasta-
biilse piirkonnaga. Aleppo lin-
nas elas 12. sajandi alguses ligi 
100 000 inimest, kel-
leks olid peamiselt mosle-
mid. Aga kui võtta arves-
se veel ka Aleppo ümbrus, 
siis võis seal kokku elada üle 
200 000 inimese.

Samas polnud Aleppol 12. 

sajandil kindlat riiklikku kuulu-
vust, sest linn käis sõjakäikude 
järel ühe riigi käest teise kätte. 
Linn on kuulunud nii Büt-
santsile kui Türgile ning lisaks 
pretendeerisid sellele ka risti-
sõdijad, kes asutasid Vahemere 
rannikule oma pisikesi riike ja 
võitlesid pidevalt moslemitega. 
Ristisõdijad piirasid kahel kor-
ral Aleppot, kuid ei suutnud 
linna vallutada.

Hävis Aleppo ja 
selle ümbruskond
Meieni jõudnud andmeid 
Aleppo maavärinast ei saa pida-
da väga usaldusväärseteks, sest 
palju fakte ja numbreid panid 
keskaja teadlased kirja kuulujut-
tude põhjal ja siis, kui sündmu-
sest oli möödunud hulk aastaid 
või isegi sajandeid. Pealegi ei saa 
välistada, et kroonik võis olla 
ebaobjektiivne või moonutas 
teadlikult fakte.

Sündmuste kaasaegne, 
Damaskuse kroonik Ibn al-
Qalanisi on kirjutanud, et kõige 
võimsam maavärin toimus kol-
mapäeval, 11. oktoobril 1138. 

aastal. Ta räägib, et eelmisel 
päeval, 10. oktoobril oli toimu-
nud hoiatava iseloomuga väik-
sem maavärin ning viimased 
suuremad tõuked leidsid aset 
ajavahemikus 20. oktoobrist 
kuni 3. novembrini.

Aga temast hiljem elanud 
kirjanik Kamal al-Din kirjeldab 
ainult üht maavärinat, mis ole-
vat toimunud 19.–20. oktoobril, 
aga see ei klapi Ibn al-Qalanisi 
andmetega. Võttes arvesse, et 
Qalanisi andis infot otse sünd-
muspaigalt ja tema poolt esita-
tud andmed esinevad ka teiste 
ajaloolaste töödes, siis peetakse 
kõige tõenäolisemaks maaväri-
napäevaks 11. oktoobrit.

Kui maailma tugevamad 
maavärinad on olnud magni-
tuudiga 9, siis Aleppo oma on 
hinnatud 8 peale. Kui Aleppo 
linnamüürid olid kokku varise-
nud, siis hakkasid suured kivid 
veerema mööda tänavaid ning 
muid hooneid purustama ja 
inimesi tapma. Kohalik kind-
lus purunes kiiresti ja täielikult. 
Kindluse müürid ja suured ki-
vimajad varisesid kokku nagu 

kaardimajakesed, mattes enda 
alla hulgaliselt inimesi.

Järgnesid sõjad 
ja epideemiad
Aleppo maavärin oli esimeseks 
maavärinaks tugevate maa-
värinate hulgas, mis aastatel 
1138–1141 laastasid suuri piir-
kondi Süüria põhjaosas ja Türgi 
lääneosas. Pikka aega oli Aleppo 
maavärin kõige tapvamaks 
ajaloos, kuid siis edestasid huk-
kunute arvu poolest teda mõ-
ned Hiinas ja mujal toimunud 
maavärinad, kuid ikkagi kuulub 
Aleppo esiviisikusse, mõnin-
gatel andmetel isegi esikolmi-
kusse. Kõige hukkunuteroh-
kemaks maavärinaks on senini 
olnud 23. jaanuaril 1556. aastal 
aset leidnud Shaanxi maavärin 
Hiinas, kus sai surma umbes 
830 000 inimest.

Kuna 10. oktoobril toimunud 
väiksemat sorti nõrgem tõu-
ge oli Aleppo elanikele olnud 
teatud ohumärgiks, siis sõitsid 
paljud linlased kaugematesse 
maapiirkondadesse ja pääsesid 
11. oktoobri maavärinast. Kui 

palju hukkus Aleppo maaväri-
nas inimesi, pole loomulikult 
täpselt teada, kuid mõningad ar-
vud ja hinnangud on siiski välja 
käidud.

Kõige sagedamini on arva-
tud, et surma võis saada 230 000 
inimest. Esimest korda rääkis 
230 000 hukkunust 15. sajandil 
Egiptuse ajaloolane Ibn Tagh-
ribirdi, kuid tema poolt esitatud 
arv tähistab kolme lähestik-
ku – nii geograafiliselt kui aja-
liselt – toimunud maavärina 
(Aleppo linnas 1138, Jazira 
orus 1137 ja Ganja linnas 1139) 
ohvrite hulka. On selge, et täp-
semaid andmeid ei ole enam 
kusagilt võtta.

Suurt ohvrite hulka on seleta-
tud Aleppo ja selle ümbruse ti-
heda asustusega. Palju sajandeid 
läbisid linna suured kaubateed 
ja ka linn ise oli võimas kau-
banduskeskus. Kuna Aleppos 
oli palju antiikseid monumente, 
siis on linna nimetatud ka Aasia 
Ateenaks.

Pärast maavärinat jäi Aleppo 
peaaegu inimtühjaks. Vare-
metes käisid ringi ainult ma-

rodöörid ja kiskjaloomad, kes 
otsisid midagi väärtuslikku ja 
toidupoolist. Need, kel õnnestus 
maavärina tagajärjel ellu jääda, 
siirdusid enamikus elama teis-
tesse paikadesse.

Nagu maavärinast veel vähe 
muret ja kurbust oleks olnud, 
siis ründasid looduskatastroo-
fi ära kasutades Aleppo linna 
Türgi väed, kes röövisid mida 
veel röövida oli ja tapsid inime-
sed, kes olid maavärinast eluga 
pääsenud. Maavärina, türklaste 
rünnaku ning koolera- ja kat-
kuepideemiate tõttu ei suutnud 
Aleppo järgnevate sajandite 
jooksul korralikult taastuda 
ning maavärina-eelne elanike 
arv saavutati alles 19. sajandil.

Aga seejärel tabas linna uus 
ja hirmus loodusõnnetus: 24. 
augustil 1822. aastal toimus 
järjekordne võimas maavärin, 
mis tappis võrreldes 1138. aasta 
katastroofiga tunduvalt vähem 
inimesi, aga ohvreid oli ikkagi 
väga palju, sest hukkus umbes 
22 000 inimest.

1138: Süüria toimus katastroofi line maavärin
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Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 33 €
40 €

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

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E-R

L

9-17

9-12

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

Tel 5647 3004

Rakvere,

Turu plats 5

NII PALJU SAAPAID!
* RIEKER

* REMONTE

* JANA

* TAMARIS

* ALPINA

* CAPRICE

TAGAKAMBRI
KANGALAAT

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

TAGARUUMIS

ja

(sissepääs läbi kaupluse)

11.-12.10 14.-15.10
Suur valik KARDINA- ja
RÕIVAKANGAID

MÖÖBLIRIIDED
1-4 €/m

5 €/m
220-240 cm laiad

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

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.

Sealiha al 2,99 €/kg
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

Oma Põrsa lihapoes taas müügil maitsvad singid, vorstid, viinerid
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