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   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 

Tule poodi!
Ringtee 4, Rakvere ◆ E-R 9-19 ◆ L 9-16 ◆ P 10-15

Pakkumised kehtivad 04.10.-31.10.2018 või kuni kaupa jätkub.

-20%KALOSSID kliendikaardiga  

UUS VALIK mütse, salle, kindaid

• lastele
• naistele
• meestele

Fliisjakk 

17.90 €
23.90 €

www.magaziin.ee

30-
%

13.-14. OKTOOBER
KOGU
TAVAHINNAGA
KAUP

Soodustus ei laiene juba allahinnatud ja tellitavatele toodetele.
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AS Operail esitles Tapa de-
poos ümberehitatud C30-M 
vedurit, mis on üle 86 aasta 
esimene Eestis valmistatud 
uus vedur.

Rahvusvaheline logistika- 
ja transpordiettevõte Operail 
tutvustas koostöös Tšehhi 
ettevõtte CZ Lokoga ümber- 
ehitatud uut vedurit. C30-M 
on mõeldud manöövertööde 
tegemiseks, kuid sobib hästi 
ka kaubavedudeks.

„Veduri moderniseerimisel 
lähtusime algselt enda vaja-
dustest kuueteljelise manöö-
verveduri järele, mis sobiks 
sama hästi ka kohalike ve-
dude teostamiseks,“ sõnas 
ASi Operail juhatuse esimees 
Raul Toomsalu.

Vedurit ehitati 2016.–2017. 
aastal ettevõtte Tapal asu-
vas depoos. Ehitusele järgnes 
testperiood ning nüüd on 
C30-M valmis igapäevaseks 
kasutamiseks nii Eesti raud-
teetaristul kui ka välisturgu-
dele müümiseks.

„Näeme tänases majandus- 

ja transiidiolukorras vajadust 
luua rohkem lisandväärtust 
olemasolevate teenuste kõr-
vale ning vedurite ehitami-
ne meie Tapa depoos on üks 
märkimisväärne ärisuund, 
mida lähitulevikus soovime 
kindlasti edasi arendada,“ rää-
kis Operaili juht, kes lisas, et 
hetkel on töös veel kahe ve-
duri moderniseerimine ning 
allkirjastamisel on leping veel 
nelja veduri tootmiseks.

„Kui varasemalt oleme pea-
miselt keskendunud kauba-
vedudele, siis viimasel aastal 
oleme jõudsalt arendanud ka 
teisi ärisuundi, mille tulemu-
sena prognoosime selle aasta 
lõpetada kasumlikult. Meie 
majandustulemusi mõjutavad 
suuresti lisaks kaubaveole ka 
vagunite rent ning veeremi 
remont ja moderniseerimi-
ne,“ lisas Toomsalu.

Esitlusel osalenud ma-
jandus- ja taristuminis-
ter Kadri Simsonil on hea 
meel, et riigiettevõte Operail 
on kohanenud muutunud 

turuolukorraga ning leidnud 
uusi väljakutseid nii vedurite 
moderniseerimise kui ka va-
gunirendi valdkonnas. „Ope-
rail on oluline tööandja Tapa 
linnas ning loodetavasti on 
täna nime saanud uus vedur 
esimene paljude seast,“ lisas 
Simson.

Esimene vedur valmis Ees-
tis 1931. aastal. „Oleme väga 
uhked meie Tapa üksuse töö 
üle ning hea meel on tõdeda, 
et Operailis tehtud head tööd 
näevad ka meie välisklien-
did – oleme allkirjastanud ka 
esimese koostöölepingu,“ üt-
les Toomsalu. Eestis kasutab 
Operail vedurit erinevates 
jaamades manöövertöödeks 
ning konteinervedudeks 
Muuga ja Koidula piiripunkti 
vahel.

Veduri tutvustusüritusel 
toimus ka pidulik veduri ris-
timine. Uus vedur sai endale 
väärika nime Adam, mis on 
austusavaldus Tapa jaama- 
ülemale Adam Zmijevskile, 
kes töötas Eesti raudteel aas-

tatel 1909–1918. 
Operaili C30-M on uus, 

turvaline, senistest oluliselt 
kesskonnasõbralikum kaas-
aegne moodulvedur. Vedu-
ri monteerimiseks kasutati 
tuntud rahvusvahelise tootja 
General Electricu С30-7Ai 
veduri põhiraami ja veermik-
ke ning Euroopa suure tootja 
CZ Loko disainitud moodu-
leid. Vedur on Euroopa Lii-
dus sertifitseeritud.

Kuueteljelise veduri kaal on 
138 tonni, teljekoormus on 
23 tonni ning see on vahel-
duvvoolu/alalisvoolu elektri-
ülekandega. Vedurile on pai-
galdatud Caterpillar 3512C 
HD diiselmootor võimsuse-
ga 1550 kW (2079 hj) ning 
tippkiirus on 100 kilomeetrit 
tunnis. Eestis on kaubarongi-
de suurim lubatud sõidukii-
rus 80 kilomeetrit tunnis.

Kuulutaja

Tapal valmis uus vedur
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osalemine on
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SILVA RANNASTE - SILVA.RANNASTE@GMAIL.COM  +372 502 98 57
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Käivitatud on pilootpro-
jekt, millega testitakse 
vabatahtlike süsteemset 
kaasamist hoolekandes-
se. Lääne-Virumaal loo-
detakse selle raames 
abistada 200 inimest.

Liisi Kanna

Sotsiaalministeerium ja MTÜ 
Eesti Külaliikumine Kodu-
kant sõlmisid augustis kahe-
aastase lepingu, mille jooksul 
arendatakse koostöös kohali-
ke omavalitsuste ja teenuse-
pakkujatega välja kogu Eestile 
sobiv koostöömudel vaba-
tahtlike kaasamiseks hoole-
kandesse.

Sotsiaalkaitseminister Kaia 
Iva sõnul on kogukonna abi 
sotsiaalvaldkonnas seni ka-
sutamata võimalus. „Kogu-
konna tugi oma inimestele 
on hindamatu, sest tihti on 
abi juba vestluspartnerist, kes 
leevendab üksindust ja mär-
kab, kui kujunemas on tõsi-
sem mure. Suurem tähelepa-
nu kogukonnalt võimaldaks 
eakal või puudega inimesel 
tunda end väärtuslikuna, saa-
da õigeaegset abi ning seelä-
bi elada kauem oma kodus ja 
ennetada hooldekodusse sat-
tumist,” selgitas minister Iva.

„Peame arvestama, et kogu-
kondlik tegevus ei teki üleöö 
ja iseenesest. Saame õppida 
teistelt elualadelt, kus vaba-
tahtlike kaasamine on tavapä-
rane ja selle taga on järjepidev 
töö, et läbi kogukondliku te-
gevuse pakkuda ka vabataht-
likule endale arenguvõima-

lusi. Inimesed ise on valmis 
ühiskonda rohkem panusta-
ma ning nüüd on loomisel ka 
selgem süsteem, kuidas seda 
sotsiaalvaldkonnas teha,” lisas 
ta.

Ei asendata 
sotsiaaltöötajat
Projekti Põhja-Eesti piirkon-
na projektijuht Anu Viltrop 
märkis, et nende hinnangul 
suudab hoolekandesüsteem 
tagada esmajoones kodaniku-
le vältimatu abi ja toe elu ise-
seisvaks korraldamiseks. „Abi 
ka küsitakse pigem põhiva-
jaduste rahuldamiseks ning 
puudujääke emotsionaalses 
ja vaimses toimetulekus ei 
peeta selliseks probleemiks, 
mille lahendamiseks kellegi 
kolmanda käest abi küsida,“ 
sõnas Viltrop.

„Ometi osutavad ka teadus- 
uuringud, et füüsilise tervise 
halvenemise tagant võib leida 
üksildustunde ja depressioo-
ni ehk sotsiaalse ilmajäetuse 
ilmingud. Vabatahtlikud saa-
vad pakkuda selliseid tegevu-
si, mille jaoks sotsiaaltööta-
jatel või hoolekandeasutuse 
töötajatel lihtsalt ei jätku aega 
ega võimalust,“ jätkas ta.

Viltrop märkis, et näiteks 
saavad vabatahtlikud olla 
seltsiliseks või saatjaks jalu-
tamisel, toetada inimesi liht-
samatel kodutöödel, saata 
inimest poeskäigul ja koduvä-
listes tegevustes nagu kogu-
konnas toimuvatel üritustel. 
Samuti aidata inimesel tege-
leda emotsionaalset rahuldust 
pakkuvate tegevustega, näi-
teks talletada mälestusi.

„Seega ei hakka vabataht-

likud asendama hoolekande-
töötajaid ega sotsiaaltööta-
jaid, vaid saavad olemasole-
vaid süsteeme toetada lisate-
gevustega, mis suurendavad 
toetust vajava inimese emot-
sionaalset heaolu,“ kinnitas 
projektijuht.

Toetus 1000 inimesele
Praeguseks ongi Eesti Küla-
liikumine Kodukant alusta-
nud vabatahtlike kaasamist 
täisealistele erivajadustega 
inimestele ning eakatele tuge 
pakkuvasse pilootprojekti, 
milles testitakse hoolekan-
desse üle-eestilise vabataht-
like võrgustiku loomist. Oo-
datud on vabatahtlikud Hiiu, 
Lääne-Viru, Harju, Pärnu, 
Põlva ja Võru maakondadest.

Eestvedajad on kohustuseks 
võtnud kahe aasta jooksul 
pakkuda vabatahtlike toe-
tust 1000 inimesele. Selleks 
plaanitakse üle Eesti kaasata 
ligikaudu 400 vabatahtlikku. 
Lääne-Virumaal loodetakse 
abistada üle 200 inimese.

„Otsisime huvilisi Ees-
ti Külaliikumise Kodukant 
võrgustikest, meie eelduseks 
oli, et igas testimises osalevas 
maakonnas on ka mõni koha-
pealne ühendus, kes on val-
mis tegevustes kaasa lööma,“ 
selgitas Anu Viltrop.

„Lääne-Virumaal on selleks 
ühenduseks Virumaa Tugi-
teenused, mis tunneb hästi 
nii sotsiaalvaldkonda kui ka 
vabatahtliku tegevuse korral-
damist. Kohalikelt omavalit-
sustelt küsisime juba ise, kas 
nad oleksid nõus olema sellise 
vabatahtlike kaasamismudeli 
testpiirkonnaks,“ jätkas ta.

Kaardistatakse 
abivajadus
Projekti üks olulisi eesmärke 
ongi kohalike omavalitsuste 
suurem valmisolek ja oskused 
kaasata vabatatlikke eakate 
ja erivajadustega inimeste 
abistamisse. Lääne-Virumaal 
osalevad projektis kõik oma-
valitsused.

Rakvere abilinnapea Triin 
Varek märkis, et linnal on 
koostööleping sõlmitud ning 
seal on tegevuste eestveda-
jaks Rakvere Sotsiaalkeskus. 

„Praegu on põhirõhk kaardis-
tamisel – nii abivajajate kui 
vabatahtlike,“ rääkis Varek 
toimuvast.

Ta lisas, et abivajaduse ja 
tarvilike teenuste väljaselgi-
tamisega tegeleb ka hooldus-
koordinaator, kes ühe teise 
sotsiaalprojekti raames tööle 
võeti.

Seda, kui paljudeni Rak-
veres abikäed pilootprojek-
ti käigus jõuda võiks, Varek 
ette hinnata ei osanud. „Ole-
neb, kui palju vabatahtlikke 
koguneb ja nende võimeku-

sest – kas ollakse valmis pa-
nustama näiteks ühe tunni 
nädalas või ühe tunni kuus,“ 
selgitas abilinnapea.

Vareku hinnangul ei ole 
praegu veel info laialt levi-
nud, lisaks märkis ta, et ini-
mesed võivad ka peljata seda 
vastutust, kui asi ametlikuks 
läheb. „Niisama naabrinaise 
jaoks poes käiakse küll, aga 
võib-olla kardetakse ennast 
üles anda,“ arutles Varek, jul-
gustades ühtlasi kõiki kaasa 
lööma.

Vabatahtlikke kaasatakse hoolekandesse

Kandideerimiseks tuleb täita avaldus aadressil 
vabatahtlikud.ee/sinu-voimalused/. Soovijatega 

võtavad ühendust piirkondlikud koordinaatorid, kes 
viivad läbi ka vestluse. Sobilikele kandidaatidele 

pakutakse sissejuhatavat koolitust, juhendamist ja 
võimalust vabatahtlikuna head teha.
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• Ararat Grill otsib oma mees-
konda ettekandjat ning kokka. 
Varasem töökogemus pole oluli-
ne, väljaõppe võimalus kohapeal 
ja palk kokkuleppel. Täpsem info 
tel 5331 0487

• Pakume tööd autojuhile 
CE-kat. erineval suunal Ees-
ti-Leedu-Eesti, Eesti-Skan-
dinaavia-Eesti või Eesti-Soo-
me-Venemaa-Eesti. Kõik info tel 
+3725809 0936

• AS GoBus võtab tööle bus-
sijuhi Viru-Nigula/Aseri piir-
konda. Info tööpäeviti tel 
5347 9780 või 5194 9658

• OÜ Arkna Karjatalu pakub tööd 
karjakule ja vasikatalitajale. 
Info tel 5661 4084

• Väike tapamaja otsib lihunik-
ku. Info tel 5682 5725

• Raufarm OÜ Jänedal Lää-
ne-Virumaal võtab tööle 
noorkarjatalitaja ning öö-
karjaku. Elamispind on ole-
mas. Info tel 5648 9919

• Võhu Juustuvabrik otsib oma 
meeskonda 2 juustuvenitajat. 
Palk 1600 € neto, väljaõpe ko-
hapeal. Lääne-Virumaa kan-
dis: Rakvere, Vinni, Pajusti, 
Viru-Jaagupi, Kulina, Roela. Tel 
5349 9515

• KÜ Valve 24 Tapal pakub töö 
hoovikoristajale. Tel 5836 3855

• KÜ Vabriku 2 Tapal pakub töö 
hoovikoristajale. Tel 5661 8724

• Otsin koduabilist Rakverest või 
selle lähiümbrusest (joodikutel 
mitte tülitada). Lisainfo tel 528 
5416

Targas Majas peetud aas-
ta õpetaja galal kuuluta-
ti välja tunnustussüstee-
mi „Eestimaa õpib ja tä-
nab“ Lääne-Viru maa-
kondliku konkursi lau-
reaadid, traditsioonili-
selt kutsuti sündmusele 
aga kõik nominendid.

Liisi Kanna

Maakondliku aasta õpetaja 
gala nime all tunnustatakse 
haridusinimesi Lääne-Viru-
maal neljandat korda ning 
ettevõtmise eestvedajaks on 
Lääne-Viru Omavalitsuste 
Liit. Kandidaate saavad üles 
seada kõik ning tänavu oli 
seda võimalik teha 12 ülerii-
gilises ja kahes maakondlikus 
kategoorias: aasta noor õpe-
taja ja aasta hariduspere.

Saadetud kandidaatide seast 
valis laureaadid 12 kategoo-
rias välja VIROLi moodusta-

tud komisjon, elutööpreemia 
ja aasta õppejõu laureaadid 
valis üleriigiline komisjon.

„Nominatsioone oli kõiki-
desse kategooriatesse kokku 
sellel aastal 75. Kõige rohkem 
oli kandidaate aasta põhikooli 
aineõpetaja kategoorias, kuhu 
esitati kokku 14 kandidaati,“ 
märkis VIROLi tegevdirektor 
Sven Hõbemägi.

Kõik maakondliku konkur-
si laureaadid esitati ühtlasi 
üleriigilisele konkursile, mille 
galaõhtu toimub sel pühapäe-
val.

„Juba mitmendat aastat jär-
jest on ka meil Lääne-Viru-
maal võimalus pöialt hoida. 
Üleriigiliste nominentide 
hulka valiti meie maakonnast 
Vinni-Pajusti Gümnaasiu-
mist Malle Mager, kes kandi-
deerib Eesti aasta klassiõpe-
tajaks, ja Rakvere Gümnaa-
siumist Julia Mägi, kes kandi-
deerib Eesti aasta klassijuha-
tajaks,“ rõõmustas Hõbemägi.

Lääne-Virumaa galale kut-

suti traditsiooniliselt kõik, 
kes maakonnast aasta õpeta-
ja konkursile esitati. „Oleme 
hoidnud seda joont, et maa-
kondlikule galale kutsume 
mitte ainult laureaadid, vaid 
ka kõik nominendid, et ava-
likkusele meie tublisid hari-
dusinimesi näidata, tutvusta-
da ja neid tunnustada,“ sõnas 
VIROLi tegevdirektor.

Aasta gümnaasiumiõpeta-
ja tiitliga pärjatud Rakvere 
Reaalgümnaasiumi õpetaja 
Jaanus Lekk sõnas, et selline 
esiletõstmine tekitab väga po-
sitiivseid emotsioone. „Kõik 
me tahaksime olla tunnusta-
tud, ükskõik mis moel, on see 
siis aasta õpetaja, hea isa, hea 
ema, hea sõber – tunnustust 
vajavad kõik,“ lausus Lekk.

„Kuulsin, et mu enda kol-
leegid ja õpilased on mind 
välja hõiganud – see teeb asja 
eriti ägedaks ja soojaks, te-
kitab mahtu juurde. Iga päev 
õpilastega koostööd tehes 
ei mõtle ju auhinna saamise 
peale, see ei ole minu ees-
märk,“ jätkas Lekk, lisades, et 
tööd teeb ta ikka õpilaste ni-
mel.

Galal astusid õhtujuhtide 
rollis üles just Jaanus Leki ju-
hatatava klassi õpilased. „Ma 
ei vaata kella, kui ma nendele 
pühendun, ja nemad ei vaata 
kella, kui me koos midagi tee-
me,“ rääkis aasta gümnaasiu-
miõpetaja.

Lekk tõdes, et laureaadiks 
osutumisest saigi ta teada al-
les galal kohapeal, kui nimi 
valjult välja öeldi. „Nad os-

Taas tunnustati haridusinimesi

Galal pärjati tiitliga laureaadid 14 kategoorias.
Foto: erakogu

2018. aasta laureaatideks valiti
Aasta lasteaiaõpetaja: Airi Tõnn, Rakvere Kungla lasteaed
Aasta klassijuhataja: Julia Mägi, Rakvere Gümnaasium
Aasta klassiõpetaja: Malle Mager, Vinni-Pajusti Gümnaasium
Aasta gümnaasiumiõpetaja: Jaanus Lekk, Rakvere Reaalgümnaasium
Aasta põhikooli aineõpetaja: Anneli Morgenson, Tapa Vene Põhikool
Aasta kutseõppeasutuse õpetaja: Tiina Ervald, Rakvere Ametikool
Aasta õppeasutuse juht: Ingrid Vaikmaa, Kadrina Keskkool
Aasta tugispetsialist: Riina Türkel, Vaeküla Kool
Aasta hariduse sõber: Anu Oja, SA Lääne-Viru Ettevõtlus ja Arendus-
keskus
Haridusasutuse aasta tegu: Ülevirumaalise põhikoolide õpilaste luule-
võistluse korraldamine, Sõmeru Põhikool
Aasta haridusepere: Anne ja Harry Metsaru, Sõmeru Põhikool
Aasta noor õpetaja: Mikk Maasikrand, Tapa Gümnaasium
Elutöö auhinna tunnustused:
Eevi Koppelmann, Tapa Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
Helle Noorväli, Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli rektor
Jaak Jalakas, Kunda Ühisgümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja
Ene Kruve, Kiltsi Põhikool

kasid seda saladust pidada ja 
see üllatas positiivselt,“ jagas 

Lekk emotsioone.
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OTSIN TÖÖD

KOOLITUSAiamajade, uste ja 
akende tootmisega 

tegelev Raum OÜ otsib 
puidupingi operaatorit.

Asukoht Rakvere 
Tootmise 6. 
Tel 515 6342

Reinpaul OÜ võtab tööle 
kaks metsaveoauto 

juhti. 
Tööks on vajalik eelnev 

metsatõstukiga töötamise 
kogemus. Töövahendiks 

paari aasta vanune 
metsaveoauto Scania 
ja heas korras haagis. 

Töö sisu on hakkpuidu ja 
saepuru laadimine ning 
vedu saeveskitest. Töö 

on vahetustega (6 päeva 
tööl ja 6 päeva vaba). 

Pakume aastaringset tööd 
ja konkurentsivõimelist 
tasu. Kui arvad end ole-
vat sobiv kandidaat, siis 
võta ühendust telefonil 
516 1741 või saada CV 

aadressile 
raivo@reinpaul.ee

Otsime tootmistöölisi.

Väljaõpe kohapeal.

Lisainfo tel 

+372 501 7456

• Vajan üks kord nädalas väikese 
töökoormusega üks tund näda-
las üksikut naist koduabiliseks 
Rakveres. Tel 554 6490

• Mees otsib lisatööd. Kiire! Tel 
5801 5321

• Kojamees otsib linnas tööd. 
Tel 5858 1371

• Otsin tööd Rakvere linnas kau-
banduses saalitöölisena, klien-
diteenindajana. Tel 5459 7709

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

• Inglise keele vestluse kiirkur-
sus (20 tundi, vajadusel jätkame) 
algajatele ja taasalustajatele 
Tsentrumis Koidula 1 alates E 
15.10, T 16.10 ja N 18.10 kella 
18-19.30. Hind 60 € (sisaldab õp-
pematerjale). Reg tel 5566 1419

Otsid tööd? 
Vajad töötajat?

Sisesta nüüd kuulutus
kuulutused.kuulutaja.ee
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KUHU MINNA

O Kõrts
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta!
13. oktoober mõnusa meeleolu loob tantsuplatsile DJ Ai-
lan Kytt
20. oktoober tantsuhitid toob teieni DJ Alex–S
27. oktoober hitimasina käivitab DJ Ailan Kytt

Diabeetikute ja Parkinsoni seltsid
Diabeetikute ja Parkinsoni seltsid korraldavad 16. ok-
toobril kell 13 Targas Majas ruum 114 ürituse „Vestlus-
ring erinevatel teemadel“, läbi viib Olli Tõnurist.

Rakvere Teater
16.10 kl 13.00 Põrsas Desmond ja sookolli lõks Rakvere 
Teatri suur maja (lav. Marko Mäesaar)
16.10 kl 19.00 RT esitleb: „Voomavoos“ ESIETENDUS 
Rakvere Teatri väike maja (lav. Raho Aadla)
17.10 kl 19.00 Gravitatsioon Rakvere Teatri väike maja 
(lav. Raivo Trass)
18.10 kl 12.00 Päästame ema Rakvere Teatri väike maja 
(lav. Karl Koppelmaa)
19.10 kl 19.00 Hullemast hullem Rakvere Teatri suur 
maja (lav. Elina Purde)
19.10 kl 19.00 Lahus Rakvere Teatri väike maja (lav. Üllar 
Saaremäe)

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

 Rakvere kultuurisündmused
25. september–20. oktoober Riina Rillo maalinäitus 
„Nähtav ja nähtamatu“ Rakvere Galeriis
12. oktoober kell 20 Alle Saija Teatristuudio etendus „...
ja õunapuud õitsevad: ühe Võrumaa pere lugu“ Rakvere 
Rahvamajas
13. oktoober kell 20 Comedy Estonia: Karl-Alari Varma 
„Kvaliteetaeg“ Rakvere Rahvamajas
14. oktoober kell 12 eakateklubi „Hämarik“ pidu Rakvere 
Rahvamajas
16. oktoober kell 19 EV100 kontsert: Tiit Peterson ja 
Neeme Punder „Tähtkujude muusika“, Rakvere Linna- 
valitsuse valges saalis
17. oktoober kell 19 Hõimupäevade kontsert Rakvere 
Rahvamajas
23. oktoober kell 17.30 Hanno Ojalo „Eesti meeste rasked 
valikud II maailmasõjas“ Lääne-Virumaa Keskraamatu-
kogus

Sellel, natuke alla neljakümne 
minuti vältaval verivärskel 
meeleolukal albumil, võetak-
se ette maailmakuulsa heli-
looja George Gershwini loo-
ming.

Nimilugu, millele on muu-
sika kirjutanud George 
Gershwin ja lüürika Ira 
Gershwin, kõlas esmalt filmis 
„The Goldwyn Follies“ (1938) 
ja on vahest siinsetest ka läbi 
aegade kõige populaarsem ol-
nud. Sedavõrd, et vabalt võib 
öelda, tegemist tuleb olulise 
džässistandardiga, selle žanri 
ühe põhimõttelise alustalaga.

Kui Tony Bennett ja Dia-
na Krall on mõlemad eral-

di võetunagi ülitugevad ja 
kõrgelthinnatud artistid, siis 
koostöö omab lausa topelt-
väärtust. Ning pole vist vaja 
öeldagi, et sujub väga ladusalt 
ja kaasahaaravalt, peensusteni 
paikapanduna.

Muide, antud „celebrate 
Gershwin“ projekti puhul on 
kaasatud New Yorgi pärit-
oluga džässiansambli The Bill 
Charlap Trio äärmiselt meis-
terlikud pillimehed.

Huvitava faktina võib väl-
ja tuua, et pala „Fascinating 
Rhythm“ lindistas Bennett 
algselt juba aastal 1949, nüüd-
se koos Kralliga versiooni al-
les suhteliselt hiljuti.

Enamiku „Love Is Here To 
Stay“ albumi lugudest moo-
dustavad mõistagi duetid, 
vaid kahe erandiga. „But Not 
For Me“ näol on tegemist 
Diana Kralli soologa ja „Who 
Cares?“ puhul Tony Bennetti 
üksilaulmisega.

Omaette vaikselt ja kindlalt 
džässirütmis rühkiva albumi 
tase on stardist finišini nii-
võrd ühtlane, et püüda mida-
gi eraldi välja noppida, polegi 
võimalik.

Kuigi kaasaegse saundiga, 
mõjub plaat siiski natuke va-
namoelisena, ajarännakuna 
tagasi 40–50ndatesse, olles 
seega sobilik ketramiseks 

pigem retrostiilis ülesehita-
tud kitsama kildkonna jaoks 
mõeldud jatsuklubidesse.

Kriitikud üle ilma Bennett 
& Kralli ühistööd üldjuhul 
kiidavad, annavad keskmisest 
kõrgemaid hindeid. Sealjuu-
res rõhutatakse ikkagi just 
Bennetti puhul, et mees on 
sooloartistina tugevam, kui 
kellegi teisega duette lauldes. 
Mis plaadiedetabeleid puu-
dutab, siis päris kõrgustesse 
„Love Is Here To Stay“ tõus-
nud pole.

Ülo Külm

19. oktoobril kell 12 on Liia 
Hänni Hõbeakadeemia loeng 
Rakvere kolledžis, Pikk 40. 

Hänni ise on loengu teemat 
kommenteerinud: „Räägime 
nagu eakaaslased omavahel 
Eesti riigist. Kuna kuulun ka 
ise Hõbeakadeemia vanu-
serühma 60+, siis võiksime 
arutada meie põlvkonna vaa-
det toimunule ja ees ootava-
le.“

Liia Hänni on Eesti teadla-
ne, ühiskonnategelane, en-
dine poliitik ja demokraatia 
eest võitleja. Hännil oli Eesti 
Vabariigi taastamisel oluline 
roll. Ta on kaasa rääkinud 
mitmete põlvkondade aren-
gule ja osaleb siiani aktiivselt 
demokraatia arengu protses-
sides.

Liia Hänni on lõpetanud 
ja omandanud doktorikraa-
di Tartu Ülikoolis füüsika 
erialal ja töötanud 20 aastat 
pärast ülikooli lõpetamist 

Tartu Observatooriumis ast-
rofüüsikuna. Kuid avalikkus 
teab teda rohkem poliitikuna. 
Tema teadusliku karjääri kat-
kestas astumine poliitikasse 
ja valimine 1990. aastal nii 
Ülemnõukogu kui ka Eesti 
Kongressi saadikuks.

Poliitikas olles on Hänni 
tegelenud süvitsi Eesti riigi 
taastamise küsimustega, olles 
vastavate töörühmade liige 
ning Põhiseaduse Assamblee 
redaktsioonitoimkonna esi-
mees. Tal oli suur roll Eesti 
põhiseaduse sõnastamisel.

Jüri Aarma on sellest kir-
jutanud Maalehes: „Olulisel 
hetkel on väga tähtis, et oleks 
keegi, kes küsib keerulisi kü-
simusi ja ütleb: „Ärgem tor-
makem uisapäi.“ Augustis 27 
aastat tagasi tegid seda Marju 
Lauristin, Sirje Endre ja Liia 
Hänni.“

Hänni ise meenutas: „Nii 
ma seal selle kirja panin. Pi-

did olema tõesti head närvid, 
et see, mis on kõlanud arute-
ludes, paberile panna. Need 
hetked olid emotsionaalsed.“

Hänni oli valitud riigikogu 
VII, VIII ja IX koosseisu liik-
meks aastatel 1992–1995 oli 
ta omandireformi läbiviimise 
eest vastutav minister.

Tema juhtida oli kogu ühis-
konda haarav reform, mille 
käigus tuli tagastada või kom-
penseerida nõukogude võimu 
poolt natsionaliseeritud maa 
ja muu vara, erastada ette-
võtted ja elamufond ning läbi 
viia põllumajandusreform. 
Reformiministri esmaseks 
ülesandeks ametisse astudes 
oli kõrvaldada õiguslikud tü-
himikud ja tõkked, mis takis-
tasid edasiliikumist.

Liia Hänni on Riigivapi II 
klassi teenetemärgi kavaler. 
Alates 2005. aastast tegeleb 
ta E-riigi Akadeemia e-de-
mokraatia valdkonnaga, mil-

le eesmärgiks on parandada 
ja uuendada IKT abil demo-
kraatia toimemehhanisme 
ühiskonnas ja riigivalitsemi-
ses.

2016. aasta oktoobris asus 
Hänni Vabariigi presidendi 
nõuniku ametikohale, kus 
tema vastutusvaldkondadeks 
olid haridus, teadus, infoühis-
kond ja demokraatiaküsimu-
sed. 2017. aasta lõpul lahkus 
ta omal soovil sellelt kohalt 
ja jätkas E-riigi Akadeemias 
oma töödega.

Kuigi Hänni, ei ole enam 
poliitikas otseselt tegev, võ-
tab ta aktiivselt sõna päeva-
kohastel teemadel ja osaleb 
aktiivselt vabakonna tege-
mistes.

Kõik on oodatud Liia Hän-
nit Hõbeakadeemiasse kuula-
ma ja küsimusi esitama.

TLÜ Rakvere kolledž

ARVUSTUS
Tony Bennett & Diana Krall, „Love Is Here To Stay“
Verve Records

Hõbeakadeemias peab loengu Liia Hänni
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MÕNE REAGA

Teist aastat toimuv filmi-
festival „Kino maale“ kestab 
tänavu 8.–28. oktoobrini ja 
toob esmakordselt 15 maa-
konnas ja ligi 90 vaatamisko-
has publikuni kolm värvikül-
last filminädalat, keskendudes 
animatsioonile ja eeskätt Hei-
ki Ernitsa loomingule, kuid 
katsetades ka esmakordselt 
uue filmižanriga, milleks on 
dokumentaalfilm.

„Oleme rõõmsad, et tänavu 
õnnestub meil olla festiva-
li tegevustega kõikides Eesti 
maakondades. Kõik festiva-
litegevused on pühendatud 
Eesti Vabariigile, tema 100. 
sünnipäevale, millest võtab 
osa ligi 90 kultuuri- ja hari-
dusasutust üle Eesti – see on 
meie ühine sünnipäevakink, 
endale, üksteisele, kõigi-
le,“ ütles festivalijuht Indrek 
Jurtšenko.

Festivali alustavad lastele 

ja noortele ning 1. jalaväeb-
rigaadi ajateenijatele mõel-
dud kaks töötuba, lisaks ka 
konkurss, samuti alustatakse 
koheselt filminäitamist las-
teaedades, koolides, raama-
tukogudes, noortekeskustes, 
kultuuri- ja rahvamajades, 
muuseumites ja nii mõnes-
ki söögikohas, samuti Elroni 
rongides ja GoBusi bussides. 
Kokkuvõtteid festivalist te-
hakse 27. oktoobril kell 15 
Tapa uusimas söögikohas 
Roger-Resto & Sport.

Festivalikavas on kahek-
sa programmi ja uue žanrina 
dokumentaalfilm, kokku ligi 
40 filmi. Tänavu on peafoo-
kuses Heiki Ernits, kes tähis-
tab oma 65. sünnipäeva.

Heiki Ernitsa loometööd 
peegeldab kolm retrospektii-
vi, millest kaks on mõeldud 
nooremale vaatajaskonnale 
ja üks täiskasvanutele. Nende 

programmidega avatakse tei-
se nurga alt Heiki Ernitsa loo-
mingut, keda suurem üldsus 
tunneb Leiutajateküla Lotte 
järgi.

Samuti näidatakse Eesti 
Joonisfilmi ja Nukufilmi au-
torite vanemaid ja uusi filme. 
Esmakordselt on festivalil ka-
vas koostööpartner Dokfesti 
poolt esitletud Rein Marani 
uus dokumentaalfilm „Peetri-
ke Laanetagusel“.

Festivali korraldavad Tapa 
Vallavalitsus koos MTÜga 
Tapa Linna Arengu Selts. 
Projekti rahastavad ja toeta-
vad peale korraldajate veel 
Leader Eesti programm, 
MTÜ Arenduskoda, Eesti 
Filmi Instituut, Eesti Kul-
tuurkapitali Lääne-Virumaa 
ekspertgrupp, Lääne-Viru 
Omavalitsuste Liit.

Kuulutaja

Reporter Eddie Brock nõuab vastuseid teadlane Carlton Drake’ilt.
Foto: ACME Film

Mehe ühiselu tulnukaga
Sel nädalavahetusel jõuab Rakvere Teatrikinno ulmemärul 
„Venom“, mida võib nimetada kvaliteetseks meelelahutu-
seks.

Filmi algul näeme San Franciscos elavat reporter Eddie 
Brocki (mängib Tom Hardy), keda tõmbab vastupandama-
tult võimulolijate mustade tegude paljastamine.

Kui ta saab haisu ninna, et midagi on mäda tippteadla-
se ja ettevõtja Carlton Drake’i (Riz Ahmed) ettevõtmistes, 
ei kohku ta tagasi kohatute võtete kasutamisest, et infot 
hankida. See viib Eddie töökohast ja elukaaslane Anne’ist 
(Michelle Williams) ilmajäämiseni.

Samal ajal teeb Drake inimkatseid kusagilt ilmaruumist 
toodud elusorganismidega, milledel on kalduvus näha ini-
mesi eelkõige toiduna. Juhtub nii, et kosmiline ja kujult ve-
del elusorganism nimega Venom siseneb Eddie kehasse ja 
hakkab temaga suhtlema.

Pisut üllatuslikult selgub, et oma koduplaneedil tundis 
Venom end luuserina. Ühiselu tulnukaga annab Eddiele 
supervõimed ning peagi selgub, et ohtu on sattumas kogu 
planeedi tulevik.

Ahmedi mängitud teadlasest antikangelasel on väliselt 
mitmeid positiivseid jooni ja tema inimvaenulike eksperi-
mentide paljastamiseks läheb vaja tõelist vana kooli põik-
pead, kel jätkub sitkust sellest välisest klantskihist läbi näri-
da. Nii Tom Hardy kui Riz Ahmed on Inglise näitlejad.

Film mõjub oma süžee tõttu uudse ja kaasahaaravana nii 
visuaalselt – näiteks suurepärane tagaajamisstseen linnatä-
navatel – kui ka sisuliselt, sest süllekukkunud supervõimed 
toovad Eddie sisemusest välja seal peidus olnud tahud, mille 
väljendamise ja kasutamisega tuleb tal käigult toime tulla.

Sarnaselt Ämblikmehega on Venom tegelane Marveli 
koomiksitest ja teda võib oma vastuolulisuse tõttu võrrel-
da samuti koomiksitest kinolinale jõudnud antikangelase 
Deadpooliga.

Olgu ka öeldud, et lõputiitrites sisalduvad veel kaks stsee-
ni, mis tasuvad äraootamist, kui film ise meeldis. „Venom“ 
on praegu vaadatavuse esikohal Tallinna juhtiva kobarkino 
edetabelis.

Tõnu Lilleorg

„Kino maale“ katsetab 
dokumentaalfi lmiga

Festivalil avatakse üldsusele Leiutajateküla Lotte järgi tuttava Heiki Ernitsa loomingut teise nurga alt. Näiteks 
saab noorem vaatajaskond kaeda animatsiooni „Kontsert porgandipirukale“.

Foto: „Kino maale“
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KINNISVARA

ÄRIPINNAD

SÕIDUKID

ANNAN ÜÜRILE

VÕTAN ÜÜRILE

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

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

Tel 511 9569, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 
M e r c e d e s - B e n z  B  1 8 0 , 
05/2008a. 2.0 (80Kw), dii-
sel, automaat, must met. Sn: 
144 555km.

Hind: 5990.-

Peugeot Partner, 10/2014a. 
1.6 (55kw), diisel, manuaal, 
hõbedane met. Sn: 121 450 km.

Hind: 7790.-

Volkswagen Jetta, 04/2012a. 1.6 
(77kw), diisel, automaat, valge. 
Sn: 230 600km.

Hind: 7990.-

Nissan Pulsar Tekna, 10/2014a. 
1.5 (81kw), diisel, manuaal, val-
ge met. Sn: 116 940km.

Hind: 10 990.-

Nissan Juke Acenta, 06/2015a. 
1.2 (85kw), valge met. bensiin, 
manuaal. Sn: 32 270km.

Hind: 10 990.-

Nissan Juke Acenta, 07/2015a. 
1.6 (86kw), lilla met. bensiin, 
automaat, Sn: 58 540km.

Hind: 11 290.-

Peugeot 308 SW, 03/2015a. 1.2 
(96kw), bensiin, automaat, hall 
met. Sn: 11 600km.

Hind: 14 990.-

Nissan Micra N-Connecta, 
05/2017a. 0.9 (66kw), ben-
siin, manuaal, sinine met. Sn: 
2135km.

Hind: 15 450.-

Peugeot 508 Allure, 06/2015a. 
1.6 (121kw), bensiin, automaat, 
tumepruun met. Sn: 41 820km. 

Hind: 15 990.-

Nissan Navara, 11/2015a. 2.5 
(106kw), diisel, manuaal, hõbe-
dane met. Sn: 111 828km. 

Hind: 16 990.-

Nissan X-Trail Acenta 4x4, 
11/2014a. 1.6(96kw), diisel, ma-
nuaal, valge met. Sn: 78 830km. 

Hind: 18 990.-

N i s s a n  X-T r a i l  A c e n t a , 
09/2015a. 1.6(96kw), diisel, 
manuaal, hõbedane met. Sn: 
56 454km. 

Hind: 19 490.-

Honda CR-V, 01/2016a. 2.0 
(114kw), bensiin, automaat, 
must met. Sn: 72 058km. 

Hind: 20 990.-

N i s s a n  X -T r a i l  Te k n a , 
02/2016a. 1.6 (96kw), diisel, au-
tomaat, hall met. Sn: 99 952km. 

Hind: 20 990.-

Toyota RAV4, 02/2016a. 2.0 
(112kw), bensiin, automaat, 
tumepruun met. Sn: 48 125km. 

Hind: 21 750.-

Nissan Qashqai  Tekna+ , 
09/2017a. 1.2 (85kw), ben-
siin, manuaal, sinine met. Sn: 
7800km. 

Hind: 22 990.-

N i s s a n  X -T r a i l  Te k n a , 
11/2017a. 1.6 (96kw), diisel, 
automaat, hall met. Sn: 9500km. 

Hind: 26 990.-

Nissan X-Trail Tekna 4x4, 
01/2018a. 2.0 (130kw), dii-
sel, automaat, sinine met. Sn: 
7100km. 

Hind: 31 990.-

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

UUS TIKI TREILER 
CS300-LH

GARANTII 2 AASTAT
3000 x 1500 x 400

Haagise kandevõime 
503 kg

Haagis: 949 €
Haagis tendi ja 

tugikaartega: 1132 €
Haagis tendi, tugikaarte 

ja kõrgendusega kokku 72 
cm: 1305 € 

(pildil olev haagis!) 
Haagis plastkaanega: 

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

tu kannatav tagaluuk. 
Haagis on kallutav!

Autowelt.ee 
Läike tee 36, Rae vald 

tel 607 0870

• Müüa 1toaline korter Rakveres, 
uus kapremonditud, 32 m2, uus köök, 
õhksoojuspump, kamina valmidus. 
Tel 5694 6444

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

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

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

• Müüa või anda üürile 2toaline kõigi 
mugavustega korter, 2/4, Lennuki 4. 
Tel 5664 8326

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Küti 17, päikesepoolne soe korter, 
III korrusel. Korter 42 m2. Rongi-
jaama ligidal. Tel 5838 5454

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

• Müüa 2toaline korter 3/3, Vohnja 
külas, Kadrina vallas. Tehtud kapitaal-
ne remont, keskküte. Lasteaed, kool 
jne. Täpsema info saamiseks helista 
5625 3560

• Müüa 2toaline korter Vinnis. Tel 
508 3997

• Müüa 2toaline mugavustega korter 
Tapa linnas, pinda 46 m2, maja keskel, 
eraldi toad, remonditud, vahetatud 
aknad ja uks, soe ja päikseküllane, rõ-
duga, korter mööblist tühi ja saab kohe 
sisse kolida, kool ja lasteaed lähedal. 
Hind 15 500 €. Tel 518 5246

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

• Müüa Lehtse asula servas korter 
Keskuse 2 majas. Valgusküllane, re-
monti vajav avar 3toaline  korter, 
plast-pakettaknad, päiksepoolne rõdu. 
Vannituba-wc koos. Uus koolimaja 
+ lastead 50 m. Rongi- ja bussiliiklus 
Tallinna-Tapa suunas. Võtmed kätte 
kasvõi homme. Hind 8500 €. Tel 510 
0824

• Müüa Aseris renoveerimist vajav 
3toaline korter. Tel 5624 4605

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

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

• Müüa maja Rakveres Kütuse 5, 
135 m2. Katus vahetatud. Hind 
55 000 €. Tel 505 7073

• Müüa renoveeritud elumaja Rakvere 
kesklinnas, uus köök, uus köögitehni-
ka, uus saun, kõik uus. Kohe võimalik 
sisse kolida. Maja 116 m2, krunt 525 m2. 
Tel 5694 6444

• Müüa Tõrmas (Rakvere vald)  1 ha 
elamumaa. Tel 5624 4605

• Müüa elamumaa 3 km Rakverest. 
Krunt 1 ha-1,2 ha. Tel 5694 6444

• Müüa saunaboks. Hind 1200 €. Tel 
5685 6320

• Tapa linnas müüa auto garaaž. Tel 
5809 3285

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

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

•  S o o v i n  o s t a  s a n - r e m o n -
ti vajava 2-või 3toalise korteri 
Rakveres. Tel 5900 0051 või e-mail 
eluasemeost@gmail.com

• Soovime osta 3-liikmelise perekon-
naga 4toalist korterit või maja otse 
omanikult järelmaksuga. Asukoht 
Rakvere linn ja selle ümbrus. Müüja 
kindlustuseks notariaalne järelmaksu-
leping + ostetava kinnisvara peale hü-
poteek müüja kasuks kuni järelmaksu 
perioodi lõpuni. Tel 5666 1359

• Ostan garaaži Rakvere. Tel 5567 7790

• Ostan garaaži Kunda linnas, Kase-
mäel või selle läheduses. Helistada tel 
5192 9297

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

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

• Üürin toa Viitnal seoses tööga, või 
selle lähiümbruses. Tel 5553 8445

• Naisterahvas soovib üürida tuba 
Roelas E-N. Tel 5567 7926

• Perekond soovib üürida 3-või 4toa-
list korterit Rakveres või lähiümbru-
ses. Tel 5860 1454 

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

•  A n d a  ü ü r i l e  1 t o a l i n e  k õ i g i 
mugavustega korter Kungla 6, Rakve-
re. Hind 200 € + kommunaalmaksud. 
Tel +3584 0702 1378

• Anda üürile 1toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Laekveres. Üüri 
hind 70 € + elekter, vesi. Tel 527 0058

• Üürida või müüa äsja renoveeritud 
majas 2toaline korter, Rakveres Side 
tänaval, V korrusel. Tel 526 5716

• Anda üürile Rakveres Lennuki täna-
val möbleeritud 2toaline korter otse 
omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile Rakveres renoveeritud 
majas 2toaline korter. Tel 5358 6829

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

•  Ü ü r i l e  a n d a  2 t o a l i n e  k õ i g i 
mugavustega korter, toad möbleeri-
mata, Rakveres. Tel 5805 1683

• Anda üürile 2toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Rakveres Tööstuse 
tn, vesi õues. Hind 120 € + elekter. Tel 
527 0058

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

• Annan rendile 2toalise korteri Vin-
nis. Tel 508 3993

• Anda üürile 2toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Laekveres, eraldi 
majas. Üüri hind 90 € + elekter, vesi. 
Tel 527 0058

• Üürile anda 4toaline maja Rakveres. 
Tel 550 3494

• www.toonklaas.ee

• Müüa Fiat Stilo 1,8, 98kW, 2007. 
a, ÜV 12/2019. Hind 1300 €. Tel 
5342 5932

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

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

• Müüa Ford Focus C-Max  1,8i 
01/2005. a, 92kW, mahtuniversaal, 
bensiin, hõbedane metallik, hooldus-
raamat, konditsioneer, 2 x el.aknad, 
veokonks, roosteta, mõlkideta, kor-
ralik, kehtiv ülevaatus 2019, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Ford Transit 2,2D, 2007. a, 
istekohti 9. Tel 5192 5452

• Müüa heas korras, hõbedane 
Mercedes-Benz E290 2,9. 95kW, 
1998. a, automaatkäigukast, se-
daan, turbodiisel, ökonoomne, 
konditsioneer, kesklukk puldist, 
elektrilised aknad, veokonks, pü-
sikiirusehoidja, kaasa talverehvid. 
Kehtiv ülevaatus kuni 07/2019. 
Huvi korral helista tel 504 4979. 
Hind kokkuleppel!

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

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

• Müüa Moskvitš 2141, 1991. a, VAZi 
mootor, esimene omanik, väga palju 
tagavaraosi, plekiring jpm. Kehtiv 
ülevaatus ja kindlustus. Hind kokku-
leppel. Tel 5656 1175

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

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

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

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

• Müüa Škoda Octavia II, universaal, 
1,6 DTI, 77kW. 12/2009. a, valge, 221 
000 km. Hind 5400 €. Tel 5557 2507

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

• Müüa Toyota RAV4. 2008. a, 13 5000 
km läbisõit. 100kW, diisel, keskmine 
kulu 6,5 l/100 km. Musta värvi, hoolda-
tud. Hind 7500 €. Tel 5626 7116

• Müüa VAZ 21013, 1983. a. Hind 
kokkuleppel. Tel 5342 5932

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

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

• Müüa Volkswagen Passat  Com-
fortline  1,9TDI 03/2002. a, 74kW, 
must  metallik, sedaan, turbodiisel, 
superökonoomne, läbinud tehnilise 
ÜV 03/2019, roosteta, heas tehnilises 
korras, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 
7780

• Müüa Seati plekkveljed 14x6 5x100 
ET 43 CB 571, 4 tk, 60 € komplekt. Seat 
Alhambra valuveljed 15x7 PCD 5x112 
ET 59 CB 57,1, 4 tk, 130 €. Rakvere. Tel 
515 2665

• Müüa valuvelg 17x7,5 5x112 läbimõõt 
66,6 ET 36. Hind 40 €. Tel 523 6447

• Müüa naelrehvid 4 tk 215/55 R17 
muster 8 mm, mõned naelad puudu. 
Hind 180 €. Tel 523 6447

OST

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

• Ostan praktiliselt igasuguses sei-
sukorras sõidukeid. Võivad olla 
avariilised, rikkega, ilma ülevaatuseta 
jne. Heale pakkumisele järgneb kiire 
tehing. Tel 5357 7108

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

• Ostan teie auto kasvõi juba täna, 
võib pakkuda igas seisukorras! Tel 
5309 2650

• Ostan Seat Toledole 07A plekkveljed 
16x6,0 CB 57,1 ET 50 PCD 5x112. Tel 
515 2665
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Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 11 Rakvere, Jaama 11 Rakvere, 
tel 322 3103, 505 2065tel 322 3103, 505 2065

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

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, 

kraana noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

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

Info tel 504 0118

Settekaevude Settekaevude 
tühjendamine ja reovee tühjendamine ja reovee 

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

Ootame teid E-R 9.00-18.00
või helistage 6070870

A2 Autowelt
Läike tee 36, Rae Vald

www.autowelt.ee
rainer@autowelt.ee 

• TB Garage OÜ pakub kvali-
teetset ja soodsat rehvivahetus-
teenust! Uute rehvide ja velgede 
müük - meilt leiab rehvi ka kõige 
hinnatundlikum klient! LISAKS TE-
GELEME: autode remont ja hool-
dus, autovaruosade ja lisaseadmete 
müük, tulede poleerimine, vea-
koodide lugemine, konditsioneeri 
täitmine. Kontakt: tel 5332 2938, 
tel 5373 3996 või tbautoremont@
gmail.com. Aadress: Kalda 62, 
Järva-Jaani, Järva vald, Järvamaa

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• 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

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

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

• Ve o- ja tõstete enus.  Rak-
so Transport OÜ. Tel 5667 5947 
www.rakso.ee

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

• Veoteenused teile vajalikus suunas 
sõbralike kokkuleppehindadega. 
Kaubik asub Rakveres. Tel 5646 3518, 
517 4390, anmikamoobel@hot.ee. 
Facebookist leiate meid lehelt - kasu-
tatud mööbel ja kodusisustuskaup. 
Pakume kaubaks mitmesugust tarvi-
likku majapidamiskraami erinevatest 
aastakäikudest Soomest ja Baierimaalt. 
Kõik teie sõnumid, kõned ja kommen-
taarid on iga päev oodatud! Teeme 
head kaupa!

• Tarka & Pere OÜ teostab puksiir-
teenust 1,30 €/km ja tunnitöö 30 €/h. 
Rendime puksiirhaagist (konn) öö-
päev 25 € ja oksapurustajat BOSCH 25 
€ - 24/h. 10 meetrine redel 6 € - 24/h. 
Kivipurustaja 50 € - 24/h, tekstii-
lipesur Puzzi Kärcher 18 € - 24/h, 
elektriline nurklihvija Metabo (230) 
6 € - 24/h. Tel 526 4115  

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Te l 554 6353

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

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

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

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

FEKAALIVEDU

EHITUSTEENUSED

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

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Plaatimine ja ehitus-remonditööd. 
Tel 5606 9271

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

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

• Teen korteri remonte, maalertööd, 
osaliselt vahetan omaniku arvelt 
torustikku. Tel 5878 0820, 5877 7923

• Teostan korterite ja vannitubade 
remonti. Tel 529 0735

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

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

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

• Aiaposti aukude puurimine ja 
kaevetööd miniekskavaatoriga. Tel 
5558 3686

• Tänava-äärekivide paigaldus; 
piirdeaedade, terrasside ehitus; 
väravate valmistamine, paigal-
dus ja automaatika, haljastus-
tööd. Tehtud töödele garantii. 
www.kiviaed.ee, tel 5394 6666

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

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

• Vanade majade renoveerimine ja 
uute ehitus. Tel 5685 6320

• Restaureerin vanaaegset mööblit. 
Tel 5668 3582

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

• Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine, süvendamine ja remont. Rõn-
gaste vahetamine ja kaevupealsete 
ehitus. Tel 5840 0240

• Lammutustöö. Transportteenus. 
Tel 5685 6320

• Lammutus-, ehitus- ja remondi-
tööd. Majad, korterid, saunad, pesu-
ruumid. Ehitus soojustus, värvimised. 
Tel 504 5560

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

• Pottsepatööd. Küttekollete remont. 
Tel 5647 2716

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepatööd. 
Tel 522 1165

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

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• KÕIK ELEKTRITÖ ÖD .  Tel 
5052 465



Ehitusettevõte 
Rastoni OÜ teostab 

erinevaid 
sise- ja välisehitustöid.

Küsi hinnapakkumist 
ja jõuame koostööni!

rastoniou@gmail.com
Rasmus +372 5543148

Argo +372 56875602

Varalaen
Laen kinnisvara tagatisel

Kuni 100 000.- 

Kuni 70% kinnisvara väärtusest

 537 50 007

Krediidiliin ettevõtjale
Kuni 150 000.- 

Suurem paindlikkus ja vabadus

@info    varalaen.ee
Vilde 6a, Rakvere, III korrus

Tegemist on finantsteenuste reklaamiga, 

tutvu tingimustega www.varalaen.ee ning 

pea vajadusel nõu spetsialistiga. Näiteks 

10 000 euro laenamisel 2 aastaks intressiga 

18%a. on krediidi kulukuse määr 19,56% 

ning laenu brutosumma 11 976 eurot.
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KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

V

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

MUUD TEENUSED

KODU

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Teostame vannitubade 
remonti. 

Plaatimine, toru- ja
 elektritööd. 
Tel 518 7979

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

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

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

Pakume laias valikus 
üldehitustöid nii eramute, 

paarismajade, rida- ja 
korterelamute kui viilhallide 

ehituseks ja renoveerimiseks:

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

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357

E-mail: info@rolux.ee

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

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

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

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

voodrivahetus, soojustami-
ne, terrasside ehitus, san.

tehnilised tööd. Hinnad 
head. Tel 5808 5965

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing, 
mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

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

Rakmettrans

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

• Hekkide ilulõikus. Tel 5660 3585

• Pressin õunamahla. Tel 5390 9168

• Automaatikatiib-  ja  l iug-
väravatele. Tõstuksed, tõkke-
puud, remont. Tel 5555 8293, 
tenentte@gmail.com

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

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

• Felix Bänd – soodne. Tel 5559 3419

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

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• KONTRABASS JA AKORDION - 
mõnus kooslus koos laheda lauluga. 
Olgu sul pulm, jõulupidu või juubel. 
Samas ka õhtujuhtimine. Küsi lisa tel 
5683 7141, Tiia

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

•  Pa r i m a  h i n n a g a  h ü p e r k i i r e 
piiramatu Internet + KordusTV-ga. 
DigiTV Virumaal. Paigaldus, Wifi 
ruuter ning Digiboks tasuta. Levib 
nii linnas kui maal. Uuri lähemalt: 
http://telestar.ee. Tel  5552 5432

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

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

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

• Müüa odavalt villaseid sokke. Hind 
7 €/paar, ka hulgi. Tel 5852 9226



Ettevõte müüb 
ehituslikku 

saematerjali 
(prussid, lauad).

Puidust kaubaaluste 
müük ja tootmine, 

transpordi võimalus.
Info tel 515 0258 

või 520 6369
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KUIVAD 

TEL 5012 905

KÜTTEKLOTSID

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

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

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

KÜTTEPUUD

EHITUS

OST

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

*LASTE ATV=FERRARI (pu-
nane, kõige rohkem oste-
tud), KROSSIKAD, KIIVRID, 
KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - mo-
peedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga

MOPEEDI MOOTORID 
245 €

50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

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

MOPEEDID 795 €, 
ROLLERID, ATVD
suure 8-tollise rattaga, 
KROSSIKAD, 
JALGRATTAD, 
VARUOSAD, REMONT

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

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

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

• Müüa laste voodi (puust, pikendu-
sega), koos madratsitega. Hind 50 €. 
Tel 5569 7224

• Müüa 2-rattalise alumiinium aiakäru 
rehv 2,25-19. Hind 25 €. Tel 523 6447

• Müüa suures koguses kottides kasu-
tatud laste-, naiste-, meesteriideid ja 
jalanõusid, mänguasju. Hinnad väga 
soodsad. Tel 554 6490

• Müüa väga korralik ja hästi hoitud 
Lenovo T420 sülearvuti. Arvuti and-
med: protsessor i5-2520M, Ram 4 GB, 
SSD 120 GB, Windows 10 Professional 
64-bit, Intel HD 3000 graafi ka, Id-kaar-
di lugeja, dvd-rom, veebikaamera, 
klaviatuuri valgustus ülevalt. 4x usb, 
lan, e-sata, mälukaardi lugeja, vga, 
FireWire. Hind 180 €. Tel 5332 9559

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

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

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

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

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

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

• Ostan margikogusid. Tel 5633 8129

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 
507 9984

• Ostan nõukogude fotoaparaadid ja 
objektiivid! Tel 5853 2215

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

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

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (40liitrilises kotis). Halgude 
pikkus 30 cm. Hind lepal 2.50 €/kott 
ja kasel 3.00 €/kott. Tel 505 1528

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

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

• Müüa saetud-lõhutud kuivi küt-
tepuid. Min kogus 2 m3. Tel 522 3152

• 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 
kaminapuid + veovõimalus. Tel 
5013 862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5045 632

• Müüa kuivad lehtpuud. Tel 551 6449

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

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

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

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

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Info tel 53543 002 
või 513 3787

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

• Tapamaja müüb emise lihakehasid 
kohale toomisega. Info tel 5351 7414

• Müüa kvaliteetset musta mulda 
(sõelutud). Pakitud ja lahtine. 
Transpordiga. Tel 554 9113

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

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

METS

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Ostame Ostame 

kasvavat võsa.kasvavat võsa.
Parim hind!Parim hind!

Tel 505 2239Tel 505 2239

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

• Müüa jäneseid ja paar kalkuneid 
isane ja emane. Tel 5594 9421

• Võtan hoida teie lemmikloomi. Tel 
5394 2814
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TUTVUS

NÕIA NÕUANDENURK

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Ära plädista vihmas!
Telli Kuulutaja 
endale KOJU!

Internetist 
tellimine.ee
või telefonil 
617 7717

MUU

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

Hinnad turul 11. oktoobril 2018

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

NIMETUS KOGUS
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00 7,00

Petersell kg 8,00 10,00

Salat kg 5,00

Redis kimp 1,00

Mugulsibul kg 2,00

Küüslauk  kg 8,00 10,00

Porgand kg 1,00

Kaalikas kg 1,00 1,80

Peet kg 1,00

Mustrõigas kg 2,00

Suvikõrvits kg 0,60 1,00

Kõrvits kg 1,00

Tomat  kg 2,50 3,50

Roheline tomat kg 1,80

Kurk, väike  kg 3,00

Õunad kg 0,50 2,00

Astelpaju marjad kg 8,00 10,00

Jõhvikad liiter 4,00 5,00

Seened kg 5,00 10,00

Hapukapsas kg 1,00

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00

Mesi, värske 700 g purk 5,50 6,50

Seemned lindudele 5kg kott 5,00

Värsked räimed kg 1,30

Värsked kilud kg 1,30

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Laupäeval, 13. oktoobril turul Peipsi kala müük!

Turul müügil: 
* sügislilled- krüsanteemid ja kanarbikud
* käsitöö - soojad kudumid, kalmuseaded, 

saunavihad (igal laupäeval)

SeeniorTugi OÜ 
Eakate abi- ja tugiteenused 
igapäevaeluga toimetulekul 

nende omas kodus. 
Saatmine arstile, apteeki, 

kauplusesse, kirikusse jne. 
Võimalik tellida 
koju sooja toitu. 

Täpsem info 5371 2433 või 
seeniortugi@gmail.com

VANAVARA

TEATED

Meeste- ja 
naistejuuksur.
Tel 506 8485

Ootame tööle
naistejuuksurit.

Sirje Ilutuba
Tel 5897 9293 

Lai 3 A (Piibeleht)

Hulgiladu pakub: Kanakoib 1.25 €/kg; 
Poolkoib   1.25 €/kg; Skumbria  2.60 €/

kg; Lõhe liha   6.50 €/kg; 
Kints s-ta   1.80 €/kg

Tel 322 0722

• Ära anda väiksed kiisud. 4 pisi-
kest kiisukest otsivad kodu. 3 üleni 
musta värvi ja üks triibuline-hall. 
Tel 5622 1938

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

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

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

• Eraarst Kelli Tühis (kõrva-, nina- 
ja kurguarst) töötab haigekassa ra-
virahastamise lepingu lõppemise 
tõttu tasulise teenuse osutajana 
alates 1.10.2018. Vastuvõtule tulles 
saatekirja pole vaja, küll aga vajalik 
etteregistreerimine. Tel 324 5930 
või tel 528 6656. Mitteilmumisel 
ette teatada 24 h!

• EELK Rakvere Kolmainu kogudus 
alustab Eakate pärastlõunatega. 
Esimene kokkusaamine on 18. ok-
toobril 13.00 kiriku noortemajas. Palun 
osavõtust eelnevalt teatada koguduse 
kantselei telefonil 324 3928

• Rägavere tn perejuuksur Niina 
töötab uues kohas juuksurisalongis 
Sik-Sak Tsentrumi II korrusel Koidula 
tn 1. Tel endine 5344 7251, lauatelefon 
322 3978. Palun külastage!

Hea sõber!
Oled oodatud koos 

sõbraga (sõpradega) 
22.10 kell 18-20

Rakvere Põhikooli saali
Tupperware toodete 

tutvustusele.
Eelregistreerimine:

piretkaarlop@gmail.com 
või FB kaudu.

Igale osalejale kingi-
tus – lisaüllatused.

Lisainfo: Piret Kaarlõp
Tel 5380 5400

Palun anna tulekust 
teada hiljemalt 18.10

Iluteenused 
Rakveres!
Aadress: Lai 3a, 

Sirje ilutuba
Geelküünte 

P/25€ H/20 €
Geellakk P/15€ H/15 €

Maniküür 8 €
Pediküür 10 €

Kulmude värvimine 5 €
Lash Lift 15 €

Keratiin lamineerimine 
20 €

Küsi lisateenuseid.

Broneeri aeg: 
Maarit, tel 5456 4337

Facebooki leht : 
Maariti iluteenused

• Nooruslik 61-aastane mees Rakvere 
lähedalt tutvub saleda, noorusliku, 
korraliku, mittesuitsetava naisega 
kooselu eesmärgil, ka mehe pool ela-
misvõimalus. Tel 5696 3005

• Pensionär Rakverest otsib majja 
perenaist, soovitav 173 cm pikk, sale, 
materiaalselt kindlustatud, kes oleks 
hea perenaine ja tantsupartner. Tel 
554 6490

• www.toonklaas.ee

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

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

Tuul nii tasa puude ladvus liigub, 
linnud unelaulu laulavad… 

Sügav kaastunne 
ametivennale ja 

koostööpartnerile 
armsa abikaasa 

LEA 
surma puhul. 

Rakvere Küttesalongi 
kollektiiv

 

Ravimine magneti ja hematiidiga
Me kõik oleme kuulnud magnetravist ja siinkohal tahangi 
natuke selle ravi mitmekülgsust lahata.

Magnet on see, mis tõmbab igal pool, kus seda kasutada, 
veesooned lahti ja ka vereringlus paraneb. Peavalu kor-
ral on õige kanda magnetpärleid, kus magnetid on pooleks 
ükskõik millise poolvääriskiviga. Magneteid tuleks kan-
da kuklal, kuid peab olema võimalus magnetid pooleks või 
tunniks ette keerata, et kael vahepeal puhata saaks. Selline 
on kange kaela ja peavalu ravi – see mõjub hästi ja pole tab-
lette vaja neelata.

Peale selle on müügil magnetkäevõrud, mida kantak-
se randmel ning mis aitavad käe-ja randmevalude puhul. 
Müügil on ka seljavaluvastased magnetvööd. Need on muu-
le ravile kaasaaitavad ja valu vaigistavad vahendid.

Ragisevate ja valutavate põlvede korral on abi magnetsi-
demetest.

Kui soetad endale midagi magnetist, on alati mõistlik jä-
rele küsida, kuidas seda on kõige parem raviks kasutada. 
Soovitan konsulteerida ka perearstiga.

Magnetraviks vajalikud tarvikud tuleks omale soetada, 
sest nendega on kõige parem ennast aidata. Ravi peab ole-
ma käepärast – me ei tea kunagi, mis võib ette tulla ja millal 
valu meid üllatab.

Tahan ka manitseda neid inimesi, kellel on südamesti-
mulaatorid, mitte kasutama magnetit. Magnet rikub sti-
mulaatori tööd. Samuti peaks ettevaatlikud olema rasedad.

Loodan, et saite mõned näpunäited magnetraviks, mis 
võiks meil kodus alati käepärast võtta olla.

Peale magneti on raviomadustega ka hematiit. Hematiiti 
on mõistlik kanda 1–2 nädalat juhul, kui on ninaverejook-
sud. Ka  aitab hematiit suure verejooksuga kuupuhastuse 
korral. Samuti saab abi reuma puhul, normaliseerib kõrg-
vererõhku, pakub leevendust unetuse käes vaevlejatele. He-
matiiti võib kanda ehetena naha peal.

Paljud poolvääriskivid on inimorganismile suure mõjuga. 
Milleks kasutada tablette, kui on abi poolvääriskividest?

Isiklikult mulle on hematiidist abi olnud ninaverejooksu-
de puhul, mis mind aeg-ajalt külastavad. Proovige ja saate 
ise seda kogeda.

Sirje Nukka



Kuulutaja reede, 12. oktoober 2018 15TASUB TEADA

TÄNA MAAILMAS

Meresõitja Christoph 
Kolumbus jõudis esma-
kordselt Kariibi mere 
saartele 12. oktoobril 
1492. aastal, mistõttu se-
da peetakse Ameerika 
avastamise ametlikuks 
kuupäevaks. Kolm sa-
jandit hiljem hakati 
Ameerikas sel kuupäe-
val tähistama Kolumbu-
se päeva.

Allan Espenberg

Esmakordselt tähistati Ko-
lumbuse päeva 1792. aastal 
New Yorgis, kui Kolumbuse 
reisist Ameerikasse möödus 
300 aastat. Seejärel tähistati 
seda päeva üsna juhuslikult: 
mõnel aastal tähistati, mõnel 
mitte. Mõnes osariigis kuu-
lutati 12. oktoober ka puh-
kepäevaks, et kõik inimesed 
saaksid seda täiel rinnal nau-
tida.

Paljude nime-
vormidega tähtpäev
Kuid järjepidevalt hakati seda 
päeva pühitsema alles 20. sa-
jandil, kui president Franklin 
Delano Roosevelt kuulutas 

1934. aastal ametlikult 12. 
oktoobri Kolumbuse päevaks 
ja üleriiklikuks pidupäevaks.

Alates 1971. aastast tähis-
tatakse Ameerika Ühend-
riikides Kolumbuse päeva 
enamasti oktoobrikuu teisel 
esmaspäeval, kuigi mõnes 
osariigis on jäänud pidupäe-
vaks ka 12. oktoober, mis on 
põhjaameeriklastele nende 
kodumaa sünnipäev. Sel pu-
hul toimuvad pidulikud ju-
malateenistused, kontserdid, 
paraadid. Samas on ka selli-
seid USA osariike, kus seda 
päeva üldse ei tähistata.

Kui aga Kolumbuse jõud-
misest Ameerikasse oli möö-
dunud 400 aastat, toimus 
1892. aastal esimest korda 
USA riigikoolides ustavus-
vande andmine riigile, mida 
tehti USA riigilipu ees. Van-
de originaalteksti autoriks oli 
kirjanik ja vaimulik Francis 
Bellamy.

Ladina-Ameerika riikides 
tähistatakse Kolumbuse päe-
va aga tänapäeval väga eri-
nevate nimede all. Nii on see 
päev Argentinas kultuurilis-
te erinevuste austamispäev, 
Venezuelas indiaanlaste vas-
tupanu päev, Bahama saartel 
rahvuskangelaste päev, Costa 
Ricas kultuuride kohtumis-
päev, Mehhikos ja Tšiilis 

Ameerika avastamispäev, 
Guatemalas ja Colombias 
rasside päev, Peruus ja Uru-
guays Panameerika päev jne. 
Hispaanias aga nimetatakse 
12. oktoobrit koguni rahvus-
pühaks.

Asus teele Indiasse
Arvatakse, et Kolumbus sün-
dis 25. augusti ja 31. oktoobri 
vahel 1451. aastal tõenäoliselt 
Genova linnas Itaalias. Noore 
mehena tegi ta kaasa hulga-
liselt merereise, sealhulgas 
näiteks ka Iirimaale ja Gui-
neasse, kust kogus hulgaliselt 
kogemusi ja kohtus paljude 
välismaa meremeestega.

Mingil ajal jõudis Ko-
lumbus Portugali, aga kuidas, 
pole teada. Kõige tõenäoli-
semaks peetakse versiooni, 
et laev, millel ta sõitis, sattus 
õnnetusse ja läks põhja ning 
Kolumbus pääses ainukesena 
eluga ja suutis ujuda randa.

Teadmata on ka, kust sai 
Kolumbus idee sõita Indias-
se uut marsruuti pidi. Kõige 
levinum versioon lähtub sel-
lest, et allikaks võis olla keegi 
tundmatu meremees, kes oli 
seda mereteed juba sõitnud ja 
rääkis Kolumbusele teispool 
ookeani asuvatest rikastest 
maadest ning tutvustas tal-
le ka mereteed nendeni. Nii 

saigi Indiasse reisimine Ko-
lumbuse sundmõtteks, kuid 
tal puudusid vahendid ja lae-
vad, et seda retke ette võtta.

1484. aastal tutvustas Ko-
lumbus India-laevareisi ideed 
Portugali kuningale, kuid tal-
le vastati eitavalt. Kaks aastat 
hiljem kohtus ta Hispaania 
kuninganna Isabeliga, kuid 
sai taas äraütleva vastuse. 
Sellele vaatamata hakati His-
paania õukonnas Kolumbuse 
idee üle mõtisklema ja leiti, et 
võib-olla tasuks proovida. 17. 
aprillil 1492 sõlmiski Hispaa-
nia kuningakoda Kolumbu-
sega kokkuleppe India ekspe-
ditsiooni korraldamiseks.

Kolumbus lahkus 3. augus-
til 1492. aastal kolme laevaga 
Hispaaniast oma esimese-
le avastusreisile ja juba paar 
kuud hiljem, 12. oktoobril 
jõudis ta Ameerikasse, nähes 
esimesena tänapäeva Baha-
ma saart ja avastades seejärel 
Kuuba.

1493. aasta märtsis naasis 
Kolumbuse ekspeditsioon 
Hispaaniasse, kuid juba sama 
aasta sügisel alustati teist 
merereisi, mille käigus avas-
tati Dominica, Guadeloupe, 
Montserrat, Antigua, Nevis, 
Puerto Rico ja Jamaica. 1498. 
aastal siirdus Kolumbus kol-
mandale merereisile, mille 

ajal avastati Trinidad ja To-
bago, ning aastatel 1502-1504 
toimus neljas mereretk, mil-
le käigus jõuti esmakordselt 
Ameerika maismaani.

Polnud Ameerika 
esmaavastaja?

Kuigi Kolumbuse surmast 
on möödunud juba üle viie 
sajandi, pole teadlastel õn-
nestunud siiani kindlaks teha 
isegi tema peamisi eluloolisi 
andmeid, rääkimata vähem-
tähtsatest. Kogu Kolumbuse 
elulugu on kaetud suurte sa-
laduste ja lausa müsteeriumi-
dega, mida pole suudetud lah-
ti harutada.

Üks väheseid tõestatud 
fakte Kolumbuse eluloost on 
tema surmaaeg. Selles ollakse 
veendunud, et maailma aja-
lugu muutnud mees suri 20. 
mail 1506. aastal Valladolidi 
linnas Hispaanias. Kuid kus 
ja millal ta sündis, kes ta oli 
ja kellena töötas, kuhu ta on 
maetud ja kas ta üldse avastas 
Ameerika?

Kuigi tänapäeval peetak-
se Ameerika avastajaks siiski 
Kolumbust, on selge, et ta 
polnud esimene eurooplane, 
kes Ameerikasse jõudis. Üsna 
kindel on, et enne Kolumbust 
külastasid Ameerikat viikin-
gid ja iirlased. Ka sakslased, 

itaallased ja isegi aafrikla-
sed võisid enne Kolumbust 
Ameerika mandrile jõuda. 
Sarnaseid teooriad ja versioo-
ne on mitmeid.

Näiteks avaldas Inglise aja-
loolane Gavin Menzies 2002. 
aastal raamatu, milles väidab, 
et 70 aastat enne Kolumbust 
jõudsid Ameerikasse hiinla-
sed. Menzies on veendunud, 
et Hiina admiral Zheng He 
(1371-1435) suutis 107 lae-
vast koosneva laevastikuga 
külastada Ameerikat enne 
Kolumbust ja sooritas üm-
bermaailmareisi sada aastat 
enne portugallast Fernão de 
Magalhãesi. Menziesi sõnul 
olevat Ameerika-mereretk 
toimunud aastatel 1421-23 
ning purjetades mööduti nii 
Aafrika kui Lõuna-Ameerika 
lõunatippudest. Samuti kin-
nitas ta, et on leidnud Kariibi 
merest hiinlaste laevavrakke.

Professionaalsed ajaloola-
sed suhtuvad Menziesi ver-
siooni skeptiliselt ega lase 
end ümber veenda. Ollakse 
küll nõus, et Zheng He laevad 
jõudsid Aafrikani ja võib-olla 
isegi Hea Lootuse neemeni, 
kuid mitte kaugemale.

1492: Ameerika avastamine pani aluse Kolumbuse päevale

WWW.GIGANTMOOBEL.EEVAATA! 

SÜGISENE HINNASADU! 01.10 - 31.10.2180

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! 
KASUTA VÕIMALUST!RAKVERE   • NIINE 4A  • E-R: 10.00-19.00  • L-P: 10.00-16.00  • tel:  53 031 718

199 EU
R199

245 EU
R245

356€ 376€ 179€ 426€
180 sm 200 sm 220 sm 240 sm

MADRATSID
TÄISPUIDUST
VOODI!

KUŠETID

liugustega riidekapp
200*60*220

liugustega riidekapp
200*60*220

NURGADIIVANVOODIDNURGADIIVANVOODID

komplekt
3+1+1+tumba

komplekt
3+1+1+tumba

339 EU
R339

49 EU
R49söögilaud

120*60*72
söögilaud

120*60*72

78 EU
R

al.78 84 EU
R

al.84
579 EU

R579

*Pilt on illustratiivse tähendusega

489 EU
R

al.489

Paljudele kaupadele

lisasoodustus -10%!



16 REKLAAM Kuulutaja reede, 12. oktoober 2018

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

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

Hõrk põrsaliha 3,60 €/kg

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

poolt valmistatud kulinaariatooted,
paneeritud snitslid ja kotletid ning

erinevad singi- ja vorstitooted.

UUS JOOGA- JA TANTSUSTUUDIO
Nom Stuudios

Lai 12, Rakvere

maailmatasemel jooga- ja tantsuõpetaja
Annika Allikmäe (Nõmberg) Maria Vähi

maailma tippklubide tantsija

Registreeri TASUTA proovitrenni!
www.omika.ee

Kriya Hatha Jooga, Bachata, Salsa,
Ema ja Lapse Jooga,Templitants

Showtants ja Heels Class
noortele ja täiskasvanutele

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. Rakvere, Turu plats 5. Tel 5647 3004.

* RIEKER

* REMONTE

* TAMARIS

* CAPRICE

LINNA PARIMAD
JALATSID!

* AALTONEN

www.facebook.com/EhituseABC

13.-14. oktoober

-25%
vä

he
m
al
t

Nüüd ka 
e-poes!

Al.
14.10

P 9:00-17:00

töötab Rakvere
kauplus

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

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online


	kul1210001
	kul1210002
	kul1210003
	kul1210004
	kul1210005
	kul1210006
	kul1210007
	kul1210008
	kul1210009
	kul1210010
	kul1210011
	kul1210012
	kul1210013
	kul1210014
	kul1210015
	kul1210016

