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Rakvere linna 
kaasav eelarve 
ootab ettepanekuid
Rakvere linn ootab 10. detsemb-
rini ettepanekuid objektide kohta, 
mida võiks linlaste nägemuses ra-
hastada 2023. aasta kaasavast eel-
arvest.

Linnapea Triin Vareki sõnul 
algatas Rakvere tänavu esmakord-
selt kaasava eelarve, mille maht 
on 30 000 eurot. „Kaasava eelarve 
ideekorje tähendab rakverlaste 
kaasamist linnaeelarve üle otsus-
tamisesse. Linnakodanike kaasa-
rääkimine oma soovidest ja vaja-
dusest annab omavalitsusele väär-
tuslikku infot ja sisendit linna elu 
edendamiseks. Rakverel on aega 
läinud, et siia jõuda, aga mul on 
suur rõõm, et esmakordselt nüüd 
saame linlasi kaasava eelarve prot-
sessi kaasata,“ sõnas Varek ja kut-
sub kõiki aktiivselt ideid esitama.

Pakutav objekt või idee peab 
olema Rakvere linnaga seotud 
avalikes huvides rajatav objekt 
või muu idee, mis peab pakkuma 
avalikku hüve ja olema avalikus 
kasutuses, ja sellest ei tohi tekkida 
ebamõistlikke kulusid linna järg-
nevate aastate eelarvele.

Ettepanekuid  saab esitada iga-
üks, täites Rakvere linna veebi-
lehelt leitava vormi. Ideid hindab 
linnavalitsuse komisjon ja nõuete-
le vastavad ideed pannakse rahva-
hääletusele, mis toimub 10. jaa-
nuarist kuni 15. veebruarini 2023. 
Võidab enim hääli saanud idee.

Kuulutaja
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Ukraina abistajad pole otsa lõppenud
Lääne-Virumaal kutsutakse üles esi-
tama tunnustamiseks vabatahtlikke, 
kes on järjepidevalt toetanud Ukrainat 
või siia saabunud sõjapõgenikke. Idee 
eestvedaja, Rakvere Karmeli kogudu-
se pastori Gunnar Kotieseni sõnul on 
eestlased oma lahkusega iseendidki 
üllatanud, häid tegusid ja sooje inime-
si jätkub ning seda tasub esile tõsta.

Liisi Kanna

Täpsemini kutsuvad Rakvere Karmeli kogu-
dus koostöös Lääne-Viru Omavalitsuste Lii-
duga (VIROL) ülesse esitama maakondlikuks 
tunnustamiseks Lääne-Viru maakonna tasan-
dil neid isikuid ja organisatsioone, kes omaal-
gatuslikult ja järjekindlalt on panustanud ja 
panustavad meie maakonda saabunud Ukraina 
sõjapõgenike abistamisse või toetavad Ukrai-
nat ning sinna jäänud inimesi.

Sündmuse initsiaator, Karmeli koguduse 
pastor Gunnar Kotiesen nentis, et nii nagu 
enamike ideedega, ei tulnud see justkui välk 
selgest taevast, vaid ikka piisk piisa haaval. 
„Muidugi panustavad põgenike abistamisse 
kohalikud omavalitsused, aga väga palju on 
jätkuvalt ka organisatsioone ja üksikisikuid, 
kes ilma igasuguse surveta aitavad. Oleme ise-
endid eestlastena ka üllatanud, kui palju hea-
dust meie keskel on – sellist lahkust kohe ei 
mäletagi!“ sõnas Kotiesen.

Nii küpseski mõte tõsta esile ka neid, kes 
märkavad ja aitavad. Ettevõtmisega kutsuti 
kaasa lööma omavalitsusliit. „Uurisime asja 
ning meie ega ka VIROL-i teada ei ole neid 
inimesi tunnustatud. Ühest küljest tahame-
gi öelda aitäh! Ja samas näidata – ei ole nii, et 
enam ei aidata,“ rääkis idee algataja.

Ta selgitas, et kuna koletu sõda on juba 
pikalt kestnud, tuleb inimestel vahepeal piir 

ette, kus enam panustada ei saa, mitte ainult 
rahaliselt, vaid ka ajaliselt. „Nii võib aeg-ajalt 
jääda mulje, et enam ei tehtagi midagi. Aga see 
ei ole nii. Kui me otsustame märgata neid, kes 
väsimatult panustavad abivajajatesse, siis li-
saks nende inimeste väärtustamisele anname 
lootust tervele kogukonnale – head inimesed 
ei ole otsa lõppenud, vaid neid on isegi roh-
kem, kui me arvame!” toonitas Gunnar Ko-
tiesen.

VIROL-i tegevdirektor Sven Hõbemägi 
nentis samuti, et inimesed ja organisatsioonid, 
kes Ukrainale ja ukrainlastele vabatahtlikult 
abi pakuvad ning neid erinevate vahenditega 
ja enda võimaluste piires aitavad, on tegelikult 
äärmiselt palju.

„Nad on eeskujuks ja annavad oma tegevu-
sega mõista, et kunagi ei tea, millal meil endil 
võib sellist abi vaja minna, sest sõda ei toimu 
meist ju üldsegi mitte väga kaugel. Oluline 

pole see, kui suur on abi, vaid, et seda tehakse 
südamest ning osatakse märgata ja soovitakse 
head teha,“ lisas Hõbemägi.

Gunnar Kotiesen nentis, et kindlasti andsid 
sõjakoledused tugeva müksu, et varem ehk 
passiivsemad olnud inimestel tekkiks mõtted 
abistada ja neid mõtteid ka realiseerima haka-
ta. „Paljudel on ka hirm, et kui täna ei toetata, 
siis varsti on see meie õuel. Samuti nähakse 
seost eestlaste teise maailmasõja aegse ja järg-
se põgenemisega – kui palju meid vastu võe-
ti. Ei läinud ju ka eestlased kullakotid seljas... 
Mõnes mõttes tajutakse seda kui võlga, mille 
maksmiseks nüüd on võimalus,“ arutles Kar-
meli koguduse pastor.

Algatuse initsiaator märkis veel, et julgust 
ja jõudu aidata annab kindlasti ka positiivne 
tagasiside. „Muidugi on oluline toetada suuri 
kampaaniaid, aga väga palju tehakse ka perso-
naalselt ning saadakse äärmiselt sooja tagasisi-
det,“ sõnas Kotiesen.

„Lõpuks me ei tea, palju põgenikke kok-
ku siia jõuab. Loota, et sellega üksnes riiklike 
lahenduste abil hakkama saadakse, pole või-
malik! Sõltub meist kogukonna ja ühiskon-
nana, kui hästi nad integreeruvad ja hakkama 
saavad. Suhtlemine on nii oluline. Kes iganes 
näeb võimalust toetada ukrainlasi näiteks hea 
sõnaga – ärge hoidke tagasi!“ kutsus Kotiesen 
üles igapäevaelus märkama.

Tunnustatavaid saavad esitada 
kõik isikud ja organisatsioonid 

ning esitamiseks palutakse hilje-
malt 25. novembriks ära täita vas-

tav ankeet, mille leiate Karmeli 
koguduse kodulehelt www.karmel.
ee. Tunnustusüritus toimub 9. det-
sembril kell 13 Rakvere Karmeli 

koguduses.

Gunnar Kotiesen (paremal) nimetas ühe suurema Karmeli koguduses toimunud üritusena Ukraina sõjapõgenike 
toetuseks korraldatud heategevuslikku perepäeva. Igakuiselt tehakse aga näiteks üks jutlus ukrainlaste jaoks 
vene keeles. Foto: Mattias Preisfreund 
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Riigikogu liige ja
Riigikogu sotsiaalkomisjoni

esimees Siret Kotka

Kirjalikud küsimused saab saata aadressile siret.kotka@riigikogu.ee

Vastuvõtuks palume eelnevalt

registreerida telefonil 5302 3206.

Keskerakonna Rakvere büroos
aadressil Lai tn 1

kell 13-15.

võtab vastu kodanikke
neljapäevi�

TÄNA MAAILMAS

1922: leiti vaarao Tutanhamoni 
aardeid täis hauakamber
Täna 100 aastat tagasi, 4. novembril 
1922. aastal avastas briti arheoloog 
Howard Carter sissepääsu Tutanhamoni 
hauda, mis oli imekombel jäänud rüüsta-
jatest puutumata. See oli üks suuremaid 
arheoloogilisi sensatsioone eelmisel sa-
jandil.

Allan Espenberg

Tutanhamoni hauakambri avastasid kaks inglast, 
egüptoloog Howard Carter ja hobiarheoloog lord 
George Carnarvon. Howard Carter (1874–1939) 
oli arheoloogiaga tegelenud alates 1891. aastast, 
liitudes juba 17-aastaselt Briti uuringutega Egip-
tuses. 1899. aastaks oli tal selja taga juba hulk 
Egiptuse ekspeditsioone, mis tegi temast elukut-
selise arheoloogi.

1906. aastal kohtus Carter arheoloogiahuvilise 
lord Carnarvoniga, kes eraldas raha oma profes-
sionaalse kolleegi arheoloogilisteks uuringuteks. 
Alates 1914. aastast alustasid Carter ja Carnarvon 
ühiseid väljakaevamisi Kuningate orus. Neil õn-
nestus avada Amenhotep I haud ja mitme 18. dü-
nastia kuninganna matmispaigad.

Carteri ideefiksiks oli 18. dünastia tundmatu 
vaarao Tutanhamoni haua leidmine. Tema kol-
leegid pidasid seda aga tühjaks ettevõtmiseks ja 
peagi kaotas ka Carnarvon huvi aastaid kestnud 
viljatute, kuid kulukate väljakaevamiste vastu. 
Aga just sel hetkel, kui ekspeditsiooni rahako-
tirauad tõmmati kokkupoole, jõudsid töölised 
juhuslikult tundmatu hauakambri lävele, mida 
hauaröövlid  polnud 32 sajandi jooksul leidnud. 
Põhjus oli selles, et kambri sissepääs täideti 20. 
dünastia vaarao Ramses VI haua ehitamise ajal 
liivaga.

Palju kulda ja karda
4. novembril 1922 vabastati hauakambri KV62 
sissepääs, mis asus Ramses VI haua sissepääsu 
juures. Kuna ustel olnud pitserid olid puutumata 
ja terved, siis tekitas see tõsiseid lootusi sajandi 
suurima arheoloogilise avastuse tegemise võima-
lusele. 26. novembril 1922 olid Carter ja lord Car-
narvon esimesed inimesed kolme aastatuhande 

jooksul, kes laskusid hauakambrisse.
Mitu kuud hiljem jõuti vaarao sarkofaagini. 

Carter avastas Tutanhamoni muumia kolmest 
üksteise sisse ehitatud sarkofaagist, millest vii-
mane oli puhtast kullast. Ka vaarao surimask oli 
kullast. Veel oli vaaraole surmajärgsesse ellu kaa-
sa pandud tohutul hulgal tarbe- ja luksusesemeid, 
mida oli kokku 5398. Ainuüksi kuldesemete ja 
-ehete kogukaal oli üle 1,2 tonni.

Tutanhamoni haud leiti Kuningate orust 
peaaegu täiesti tervena ja see põhjustas teadlas-
te ringkondades rahvusvahelise hullumise. See 
on kõige paremini säilinud Egiptuse valitseja 
haud ja seetõttu on ajaloolased saanud Tutan-
hamoni kohta rohkem teavet kui teiste vaarao-
de kohta. Kuigi Tutanhamon oli võimul lühi-
kest aega, sai temast üks tuntumaid Egiptuse 
valitsejaid.

Lapsena troonile, suri noorena
Vana-Egiptuse 18. dünastia viimane vaarao tõu-
sis troonile arvatavasti 10–11-aastaselt ja suri 
17–19-aastaselt. Tema valitsemisaeg paigutatak-
se tavaliselt aastatesse 1333–1324 eKr või 1336–
1327 eKr.

Tutanhamoni üheks tähtsamaks teoks loetakse 
lõpu tegemist oma isa rajatud ainujumalakultu-
sele. See kardinaalne samm teostati siis, kui laps-
vaarao oli alles 14-aastane, mistõttu võib oletada, 
et sellele mõttele ei tulnud vaarao ise, vaid tema 
nõunikud. Vaarao korraldusel sai päiksejumala 
Atoni asemel uueks riigijumalaks loomise ja õhu 
jumalus ning Teeba kohalik kaitsejumal Amon. 
See juhtus siis, kui Tutanhamon tegi riigi uueks 
pealinnaks taas Teeba ning kehtestas koos kahe 
teise jumalaga „kolmainsuse“.

Veel muutis vaarao oma nime. Kui varem oli 
kasutusel nimevorm Tutanhaten, siis mingil het-
kel võttis valitseja kasutusele sellise nimekuju, 
mille all teda teatakse ka tänapäeval.

Alates 1922. aastast on teismelise vaarao sala-
duslik surm varases nooruses võtnud hingerahu 
paljudelt teadlastelt, kes on selle kohta välja käi-
nud kümneid erinevaid versioone. On oletatud, 
et Tutanhamonile võis saatuslikuks saada mõni 
raske ja ravimatu haigus (pidalitõbi, tuberkuloos, 
malaaria, sirprakuline aneemia, Fröhlichi tõbi, 

Marfani sündroom, ajutrauma, veremürgitus) või 
õnnetusjuhtum (maohammustus, hobuvankrilt 
kukkumine), kusjuures mõned ajaloolased ei vä-
lista keerulise poliitilise olukorra tõttu isegi vaa-
rao mõrvamist. Kuid üheski nendest teooriatest 
pole ajaloolased saavutanud täielikku üksmeelt. 
Seetõttu on Tutanhamoni surm senimaani tege-
likult lahendamata.

Carter varastas aardeid?
Paar kuud tagasi jõudsid avalikkuse ette infokil-
lud, et suuravastuse teinud arheoloog Howard 
Carter olevat tegelikult hauarüüstaja.

Egiptlased kahtlustasid Carterit juba varem, et 
ta võis Tutanhamoni hauakambrist varastada aar-
deid, kuid tõendeid oli raske leida. Levisid jutud, 
et kogenud arheoloog sai ainulaadsest leiust mi-
dagi enamat kui lihtsalt kuulsust. Carterit kaht-
lustati näiteks selles, et ta murdis salaja lahti haua-
kambri ukse, eemaldas sealt mõned väärtuslikud 
esemed, pitseeris siis ukse uuesti kinni ja alles pä-
rast seda teatas ametlikult hauakambri avastami-
sest. Kuna selle kohta polnud mingeid tõendeid, 
siis jäid need vaid kuulujuttudeks.

Ajaleht The Guardian kirjutas tänavu augus-
tis, et tänu erakogust pärit kirjade uurimisele leiti 
tõendid, mis näitavad, et 1922. aastal Tutanha-
moni haua avastanud arheoloog Howard Carter 
omastas sealseid aardeid tõepoolest.

Näiteks Carteri poolt hieroglüüfide tõlkijale 
Alan Gardinerile antud amulett varastati tõenäo-
liselt hauast, kuigi Carter ise väitis vastupidist. 
Varem avaldamata kirjad kinnitavad, et Gardiner 
sai hinnangu amuleti kohta eksperdilt Reginald 
Engelbachilt ja oli šokeeritud, kui selgus, et hin-
nangu kohaselt oli amulett olnud kunagi Tutan-
hamoni hauakambris.

„Amulett, mida te mulle näitasite, varastati 
kahtlemata Tutanhamoni hauakambrist,“ kirjutas 
Engelbach oma hinnangus. „Kahetsen sügavalt, et 
sattusin sellisesse ebamugavasse olukorda,“ mär-
kis Gardiner aga 1934. aastal Carterile.

Carteri väidetavast vargusest raamatu kirju-
tanud USA egüptoloog Bob Brier on viidanud, 
et Egiptuse antiigiturul müüdi esemeid, mis olid 
viidud sinna Carteri mõisast, kuid tegelikult olid 
needki pärit vaarao Tutanhamoni hauakambrist. 
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S bralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!õ
Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

RAKVERES B-kat 16.11 ja 06.12
TAAS KONTAKTLOENGUD.NB!

B-kat e-õpe 08.11 ja 10.11
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 10.11
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

Meistrid, kes on juba 
40 aastat mängus
Rakvere Ametikooli saalis 
kohtusid pidulikult kaetud 
laudade taga kooli endised ja 
praegused õpetajad, kes 
meenutasid möödunut ning 
kuulasid huviga ajalooõpetaja 
Merike Kasikovi esitlust värs-
kelt ilmunud raamatust 
„Meistrid on mängus. 
Rakvere Ametikool 40“.

Katrin Uuspõld

Raamatut lugenud koolijuht Kuno 
Rooba märkis, et selle 40 aasta jook-
sul on vähemalt kahel korral olnud 
oht, et kool suletakse või liidetak-
se mõne teise õppasutuse juurde. 
„Tubli panustamise tulemusena ole-
me aga jõudnud selleni, et Rakvere 
Ametikool on kindlalt olemas ja 
täna vaatab tulevikku väga optimist-
likult,“ märkis Rooba.

Ta tõi välja, et täna peetakse koo-
li mõjualaks kolmnurka Kuusalust 
Kiviõlini ja alumise tipuna Peip-
si äärde välja. „See on mõjuala, kus 
meid teatakse ja kust tulevad me 
õpilased. Rakvere linnast ja Lääne-
Virumaalt on siiski 75 protsenti õpi-
lastest pärit,“ ütles direktor.

Rakvere Ametikooli ajalooõpeta-
ja Merike Kasikov alustas raamatu 
materjalide ettevalmistamist juba 
2018. aastal. Ta vestles nii kollee-
gidega kui tutvus väga põhjalikult 
arhiivimaterjalidega.

„Minu kui ajaloolase peopesad 
hakkasid sügelema siis, kui Tartu 
arhiivis sain lauale säiliku, millel oli 
peale kirjutatud „Salajane“,“ rääkis 
Merike Kasikov. Selles 1984. aastast 
pärit säiliku info vormus raamatus 
peatükiks „Võimud tagajalgadel“. 

„See oli niivõrd ilmekas nõukogude-
aegse ajupesu näide, et ma ei saanud 
sellele tähelepanu pööramata jätta,“ 
rääkis Kasikov. „Püüdsin esitada 
nõukogudeaegse kasvatuse ideid nii 
ehedalt kui võimalik, mõeldes täna-
päeva noortele, kes raamatu kätte 
võtavad, et nad tajuksid selle süstee-
mi jaburust.“

Ajalooõpetaja ütles, et tal oli 
plaan saada kaante vahele ka rohkelt 
vilistlaste mälestusi, kuid üleskutse-
le ei reageeritud – küll olid mõned 
nõus jutustama oma mälestusi.

Muuhulgas põrkus ta kokku ka 
andmekaitsega ning koos kirjastuse 
toimetajaga otsustati panna raama-
tusse vaid õpilaste eesnimed. „Kõigi 
õpilaste leidmine ja nendelt nõus-

oleku saamine olnuks võimatu,“ 
täpsustas ta.

Vaatamata sellele, et kooli on ae-
gade jooksul remonditud ja tahetud 
kinni panna, on Merike Kasikovi 
sõnul kooli keemiaklass ikka sama 
koha peal. Keemiaõpetaja Andrus 
Raal on aga valitud kõige sõbrali-
kumaks õpetajaks. Koosviibimisel 
meenutas Raal oma esimest saabu-
mist Rakverre aastal 1983.

„Tol ajal oli kohustuslik suuna-
mine ja meil oli kursusel kokku-
lepe, et vaatame kõik pakutud ko-
had üle. Jõudsin Rakveresse, küsisin 
bussijaamast, kus praegu on Grossi 
kaubamaja, et juhatage mulle, kus 
asub kutsekeskkool nr 38. Esimene 
ei teadnud, teine ei teadnud, kolmas 

ütles „tševo?“, neljas lausus „minge 
sinnapoole!“,“ jutustas Andrus Raal. 
Tookord jõudis ta praeguse Semina-
ri poe asukohani, edasi oli vaid pori-
mülgas, aga tellitud taksoga sai kooli 
kohale.

Järgmisest sügisest tuli ta Rakve-
re kutsekeskkooli nr 38 õpetajaks. 
„Sel ajal ei räägitud sellest koolist 
eriti hästi linna peal. Küsiti ikka, et 
mis sa seal kutsekas teed, see pan-
nakse kinni, küll pidi siia tulema 
pedagoogiline kool, küll tehnikum. 
Suhtumise muutus toimus aga 
90ndate alguses. Siis hakati tunnus-
tama – ahah, sa töötad ikka veel seal. 
Kutsekast tulevad ikka päris vinged 
sellid,“ rääkis Raal, kes tänini koolis 
õpetab.

Ajalooõpetaja Merike Kasikov 
kordas aga oma üleskutset saata 
ametikooli õpilastel ja õpetajatel 
oma mälestusi koolielust, õpetaja-
tööst, kooli töötjatest – kooli tuleva-
seks 50. juubeliks.

Rakvere Ametikooli ajalooõpetaja Merike Kasikov esitles oma raamatut „Meistrid on 
mängus. Rakvere Ametikool 40“ endistele ja praegustele kolleegidele.

Ametikooli juubeliks ilmus õppeasutu-
se ajaloost rääkiv raamat. Fotod: Sten 
Semjonov

Selgusid Eesti kuulekaimad ja 
parima ninaga teenistuskoerad
1. novembril toimusid Vangla-
teenistuse korraldatud teenistus-
koerte ainete otsingu ja kuulekuse 
võistlused.

Teenistuskoerte otsingu ja 
kuulekuse võistlusel Tagadi 
Koerte treeningkeskuses said 
kokku vabariigi parimad erilõhnu 
(narkootikumid, tubakas ja lõhke-
aine) otsivad teenistuskoerad. 
Võisteldi peidetud aine tuvasta-
mises esemetest ja kuulekuses. Kokku osales 25 koeratiimi politsei- ja piiri-
valveametist, päästeameti demineerimiskeskusest, maksu- ja tolliametist 
ning vanglateenistusest.

Kõige parem keelatud aineid leidev koer kõigist võistlejatest ehk Meister-
nina on narkokoer Ted koerajuhi Janariga maksu- ja tolliametist. Lisaks 
valiti parimad ka eraldi iga aine kategoorias. Võidu narkokoerte seast 
noppisid samuti Ted ja tema juht Janar. Lõhkeaine koerte I koht läks koer 
Timole ja koerajuht Aleksanderile päästeameti demineerimiskeskusest. 
Tubakakoerte I koha said Pixy ja Jelena maksu-ja tolliametist.

Lisaks toimus eraldi osana ka kuulekusvõistlus, mille võitis Pentu koos 
Taimiga maksu- ja tolliametist. Möödunud aasta parim narkootikumi-
de leidja vanglateenistuse koer Sky koos Heiliga näitas sellel aastal kõrget 
klassi kuulekuses ja saavutas selles II koha. Kokku osales kuulekusvõistlu-
sel kaheksa tiimi.

Narkootikumide leidmises on väga head ninad ka teistel vanglateenis-
tuse koertel. Teiseks tuli narkootilise aine otsingul vanglateenistuse koer 
Ronja ja koerajuht Annika, kolmanda koha teenisid Dico ja tema juht 
Heili.

„Oma oskuste harjutamiseks ja demonstreerimiseks olid kohal meie 
teenistuste kõige paremad koerad, mis lõi võistluse väga kõrge taseme. 
Küll aga parimaid koeri ei ole ilma suurepäraste juhtideta. Koerte juhti-
de ja koerte hea koostöö ja kõrge sooritustase on need, mis aitavad meil 
tagada siseturvalisust kogu riigis,“ rääkis selleaastase võistluse korralda-
nud vanglateenistuse valvur ja koerajuht Jaanika Piir võistluse toimumise 
olulisusest.

Aineotsingu ja kuulekusvõistlused toimuvad kolmandat aastat, pääste-
ameti demineerimiskeskusest Urve Lageda algatusel, kes oli ka tänavu 
otsingülesande peakohtunikuks. Varasemalt on osalenud koerad ka välis-
riikidest. Järgmine suur koerte ja koerte juhtide mõõduvõtt leiab aset juba 
kolmepäevastel kutsemeisterlikkuse võistlustel.

Kuulutaja

Foto: Mihkel Rikas 

60
REET LAINLA

Me soovime Sul jõudu, jaksu,
et tervis püsiks ikka hea
ja keerulistel teedel ka 
süda kindlalt vastu peaks.

Õnnitleme juubelil!
Lääne-Virumaa Südamehaigete ühing
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VÕTAME TÖÖLE:

OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
www.grossitoidukaubad.ee

Saada oma CV: cv@ogelektra.ee või täida töökoha taotlusankeet kaupluses (küsi teenindajalt).
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Otsime oma meeskonda

ELEKTRIKUT
kelle on vajalikud oskused
elektrikäidu osutamiseks.

Huvi korral helista 5267677 või
saada oma CV info@rakelekter.eeinfo@rakelekter.ee

PAKUN TÖÖD

• Pakun tööd CE-kategooria 
veokijuhile, ümarpuidu vedu 
Kundas. Tel 516 5212

• Võtame tööle põllumajandus-
masinate juhi. Kasuks tuleb 
CE-kategooria juhiload. Tel 503 
6413, vahur@trovador.ee 

• Viru Peekon OÜ. Võtame tööle 
arenenud seakasvatusettevõttes 
Kallukse farmi, farmitöölise. 
Korralik farm, hea seltskond, 
eluterve õhkkond, konkurentsi-
võimelist töötasu , lisatasu heade 
töötulemuste eest. Töö iseloom 
eeldab tehnilist taipu ja head 
füüsilist vormi. Elamispinna 
võimalus Vohnjas.. Kontakt 
+372 53411296, e-mail: virve@
saimre.ee

• Otsin katuseparandajat (Koila 
küla ja Aseriaru küla objektide-
le). Tel 512 2025

• Otsin Jõgeval aknapaigaldajat, 
V korrus. Tel 512 2025

• Pakkuda võsalõikustööd ja 
saemehetööd. Tel 5392 0862

• Tööd saab ehitaja ja ehitusabi-
tööline. Info tel 511 6500

• Pakun alalist tööd bussijuhile 
(liinitöö, enamasti 5 päeva näda-
las). Tel 503 2269

• Vajan Rakveresse laserravi 
tegijat. Soovitav üksik korra-
lik naine, väljaõppe ja maju-
tus võimalus. Tel 554 6490

• SOL Baltics OÜ ootab Tapa 
Kaitseväe objektile tööle tublisid 
puhastusteenindajaid. Täis-
koormusega graafi kuga töö, va-
jadusel lisandub töötasule trans-
pordikompensatsioon. Küsi lisa 
otse töödejuhatajalt Kaja, tel 
5302 5735. Enne tööle asumist 
vajalik läbida taustakontroll. 
Värbamiskeskus 6747399. E-kiri: 
cv@sol.ee

OTSIN TÖÖD

• Keskealine Eesti mees otsib tööd 
ja elamispinda, nõus ka vanaini-
mest abistama. Tel 5808 1220
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

OSTAME KOKKU: VEISEID ja SIGU. Tel: 322 4699, 512 4699.

PAKKUMISED 04.-17. november
Verivorstid kanalihaga Fitlap
210 g
Nõo

1.44
6.86 €/kg

1.68

7.98
10.48

A+ A

Triibuliha EHE
(soola ja pipraga)
250 g
Rannarootsi

Maamehesink Maks & Moorits
~ 300 g / 1 kg
Atria

Grill-liha Rakvere
(mustikamarinaadis)
500 g
HkScan

Taimne rasvavõie Keiju
(soolane)
70%, 400 g

Majoneesi-ketšupikaste
425 g
Heinz

Leibjuust Hollandi
(viilutatud)
150 g
Mo Saaremaa

2.68
6.31 €/kg

3.58

1.64
4.10 €/kg

1.78

1.48
9.87 €/kg

1.78

2.38
al 11.90 €/kg

al 2.48

1.54
4.00 €/kg

2.48

Jäätis Idüll
800 ml / 385 g
3 sorti

Heeringasalat peediga
360 g
Viru Rand

Heeringasalat murulauguga
360 g
Viru Rand

Hakklihapitsa Saarioinen
200 g

Toorjuust Philadelphia
al 175 g / 3 sorti
Estover

Tarretis Jänks
150 g / 3 sorti
Farmi

7.28
16.74 €/kg

HEA HIND

Magus kohupiim Liisu
Tutti Frutti
100 g

Jogurtismuuti Alma
(maasika-mustika-vaarika)
275 g
Valio

Kommikarp Kuldne
435 g
Kalev

2.48
9.92 €/kg

HEA HIND

4.58
9.16 €/kg

HEA HIND

1.44
7.20 €/kg

HEA HIND

2.88
8.00 €/kg

HEA HIND

0.88
3.20 €/kg

HEA HIND

0.38
2.53 €/kg

HEA HIND

3.28
9.11 €/kg

HEA HIND

A+

0.38
3.80 €/kg

0.44

01.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Hakkliha veiselihast, 1 kg
(pakendatud)

NÄDALAPAKKUMISED  04.- 10. november

3.88
4.18

7.88
8.98

8.98
11.98

4.28
4.88

6.78
7.98

Keeduvorst Vene
(viilutatud)
150 g

Grillvorst Kabanossi, 1 kg

Kartuli-köögivilja salat, 1 kg

Slaavikotlet küüslauguga, 1 kg

Kohvitort, 1 kg

* Tootel on müügipiirang 5 kg ühe ostu kohta

* Tootel on müügipiirang 5 kg ühe ostu kohta

0.58
0.68

3.87 €/kg
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

PAKKUMISED
04.-17. november

Nõudepesumasina kapslid Finish
Power 0%
640 g / 40 tk

Piimašokolaad Milka
Oreo
300 g

Viski Johnnie Walker
Red Label
40 1 l%
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viski Johnnie Walker
Red Label
40 1 l%
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viski Scottish Leader
40 3 l%, 0, 5
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Nõudepesumasina kapslid Finish
Powerball
640 g / 40 tk

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: A+ A+ B C Kadrinas: A Tapal: A+ Haljalas: A+TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4500; RAJA, Ilu pst 2, . Tel 322 4360; LY, Vilde 6, . Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a, . Tel 322 3561; Viru 9, . Tel 325 5810; TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0460; GEA, Võsu 5, . Tel 325 1270;

Kundas: A+ Tamsalus: A Väike-Maarjas: A+ Rakkes: B Vinnis: A Tobia külas: B Aseris: A Kiviõlis: A+Kasemäe 12, . Tel 322 4700; PILLE-RIIN, Tehnika 24, . Tel 322 3925; Pikk 9, . Tel 326 1150; Faehlmanni 38, . Tel 329 1356; EVE, Sõpruse 5, . Tel 325 1550; ELEKTRA, . Tel 322 4746; Tehase 23, . Tel 337 3033. KEVAD, Keskpuiestee 33, . TelIda-Virumaal:
337 4500; JOOGID, Outokumpu 13a, . Tel 337 5000; KALEV, Kalevi 27, . Tel 337 4300; Virmalise 2, . Tel 337 0700; Maleva 23, . Tel 332 0633; Estonia pst 30a, . Tel 337 2888; Tartu mnt 55, . Tel 337 4000; Tartu mnt 15a, . Tel 336 3200; Narva mnt 5, . Tel 332 7000; Pähklimäe 2a,Kohtla-Järvel: A+ A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas:
A A+ A+ A A+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+. Tel 354 1441; Pähklimäe 6a, . Tel 354 0420; Rakvere 71, . Tel 354 0060; Tallinna mnt 52, . Tel 357 0709; NARVACENTRUM, Tallinna mnt 47, . Tel: 356 3350. Tähe 10a, . Tel 776 2956; Pargi 1, . Tel 747 7050; Tähe 9, . Tel 772 3700; Tartu mnt 1b, . Tel 772 3003. Lastekodu 14,Jõgevamaal Tallinnas:
A A B A+ B A A+ A A B A+. Tel 653 4000; Tammsaare tee 93, . Tel 652 1111; Ehitajate tee 41, . Tel 679 0666; Paasiku 2a, . Tel 602 3000; Ümera 13a, . Tel 607 6888; Endla 53, . Tel 658 7545; KOTKAKAUBAKESKUS, Paul Pinna 21, . Tel 609 9722; Kari 3, . Tel 609 8380; Majaka 28a, . Tel 659 0000; Väike-Ameerika 6, . Tel 644 8260; Järveotsa tee 35b, . Tel 6 098

222; Randvere tee 115, . Tel 660 5060; Kivila 26, . Tel 6077 500; Vikerlase 23, . Tel 6004700; Mustamäe tee 41, . Tel 6001700. Viljandi mnt 3a, . Tel 489 2670; Turu 1, . Tel 489 4500. Keemikute 41, . Tel 644 0599; Kaluri tee 3, Viimsi vald, . Tel 600 3000; Mäe 1,A A+ A A Kohilas: A+ Järvakandis: A Maardus: A Haabneemes: A Kuusalus:Raplamaal: Harjumaal:
A+ Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas:. Tel 607 6000; Rohuaia 6, . Tel 600 9200; TAMMIKU,Aruküla tee 7, . Tel 609 1630; Kose mnt 7, . Tel 601 9770; Piiri 5, . Tel 601 3010; Rae 26, . Tel 658 1200; Kodu 2, . Tel 601 4200; Pärnasalu põik 1, . Tel 600 4300; Saha tee 9, . Tel 600 4900; Kesk tn

1, . Tel 600 8908. Pikk 25, . Tel 387 0001; Viljandi 13a, . Tel 387 8666; Lai 23, . Tel 385 3200; Paide tee 2, . Tel 389 7570. Pärnu-Paide mnt 26, . Tel 44 39 600; Uus 20a, . Tel 446 0620. Soola 7, . Tel 776 9802; Keskuse tee 2, TilaA Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: AJärvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:
küla, . Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. Kesk tn. 41 . Tel 79 22333 TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.A+ Viljandis: A Võrus: A+ Põlvas: A+ Rakveres: Y Tapal: YViljandimaal: Võrumaal: Põlvamaal: . GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal:
Lisainfo * valitud kauplused: Iidla, Jõhvi, Jüri, Keila, Kivila, Kose, Kunda, Kuusalu, Laagna, Loo, Narva Mega, Saue, Turu Kaubamaja, Võru, Tempo, Põltsamaa, Jõgeva Pargi.

Röstitud mais Mexicorn
70 g / 2 sorti
Mogyi

Dušigeel Men Expert
300 ml / 2 sorti

Üldpuhastusvahend Sanytol
500 ml
2 sorti

Alkoholivaba vein Blue Nun
0,5%, 0,75 l / 2 sorti

Õunasiider Henry Westons
Vintage Medium Dry
8,2 5 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vein Franz Hoffner
Weisswein
10 0,75 l%
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KPN Vahuvein Mionetto
Prestige Prosecco Rose
11 2 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

GT vein Savanha
al 11,5 75 l%, 0,
2 sorti
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Absolut
40%, 0,7 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Vana Tallinn
45% 0,5 l
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Tualettpaber Zewa Deluxe
3-kihiline
4 rulli

Nõudepesumasina kapslid Finish
Quantum Lemon
35 tk / 364 g

Pesuloputusvahend Lenor
1080 ml
3 sorti

Kassitoit Purina ONE
Dual Nature
750 g
2 sorti

Fotoalbum MM Classic
(10x15cm, 100 pilti) 1tk
3 värvi

Fotoalbum MM Classic
(10x15cm, 100 pilti) 1tk
3 värvi

Fotoalbum MM Classic
(10x15cm, 100 pilti) 1tk
3 värvi

2.78
9.27 €/kg

HEA HIND

Päevalilleseemned Bazarnye
300 g / 2 sorti

Metspähkel Germund
200 g

Tomatid omas mahlas
1000 g / 500 g
Mõisaproua

Marineeritud kurk krehvtine
1000 g / 500 g
Mõisaproua

0.44
6.29 €/kg

0.58

1.24
4.13 €/kg

2.18

1.48
2.96 €/kg

1.88

1.88
3.76 €/kg

2.28

1.24
0.83 €/l

1.58

+ 0.10+ 0.10

Karastusjook
Fanta & Sprite
1,5 l / 4 sorti

Karastusjook
Fanta & Sprite
1,5 l / 4 sorti

Karastusjook
Fanta & Sprite
1,5 l / 4 sorti

+ 0.10+ 0.10 + 0.10+ 0.10

Hambapasta Splat
100 ml / 3 sorti

Šampoon ja palsam Nivea
Diamond Gloss
al 200 ml

2.78
27.80 €/l

3.68

2.54
al 10.16 €/l

3.54

3.34
3.09 €/l

4.38

3.18
6.36 €/l

4.58

4.98
6.64 €/l

6.98

5.98
8.18

Juuksevärv L´Oreal
Exellence Creme
erinevad

Dušigeel Palmolive
al 500 ml
4 sorti

Geelkapslid Ariel
571,2 g (24 pesukorda)
2 sorti

7.88
0.33 €/tk

11.88

01.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Pesupulber Mayeri Sensitive
1,65 kg (41 pesukorda)
2 sorti

4.68
2.84 €/kg

5.98

01.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI 8.98

0.26 €/tk

17.88

2.28
4.56 €/l

2.98

01.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Õhuvärskendaja Air Wick
Compact komplekt
250 ml

Patarei Duracell
Eco / 10 tk
2 sorti

1.68
0.42 €/rull

2.58

6.98
27.92 €/l

8.48

5.98
23.92 €/l

6.98

3.48
4.68

5.88
0.59 €/tk

7.98

4.58
6.11 €/kg

5.68

2.68
13.40 €/kg

HEA HIND

4.68
6.24 €/l

HEA HIND

3.68
12.27 €/l

HEA HIND

Viski Johnnie Walker
Red Label
40 1 l%
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

4.98
6.64 €/l

7.98

01.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Õhuvärskendaja Air Wick
Freshmatic
250 ml
2 sorti

05.01

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

05.01

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

01.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI
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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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

Sõmeru Rehvikoda OÜ     
E-R 8-17  Hooajal ka L 9-14,
     +372 50 89 216

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

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

MÜÜA

Lisainfo tel 512 2025 
sergei@sacito.eu 

2-korruseline kortermaja 
Vändra alevis. Üldpind 1013 m2. 

kv24.ee/240641812 

Kuristal, Jõgevamaal I korrusel 
3-toaline remonti (67 m2) 

vajav korter.  
kv24.ee/240641810

Tihemetsa külas, Pärnumaal 
müüa 3toaline osaliselt 

möbleeritud korter.  
kv24.ee/240641535

Renoveerimist vajav talukoht 
Aseriaru külas. 

Krunt 1,4 hektarit, kõrval-
hooned, privaatne asukoht.   

kv24.ee/240641794 

Müüa Jõgeva linnas 2-toaline 
remonti vajav korter.  

kv24.ee/240642438

Müüa Tartus Anne 28 
(renoveeritud majas), 

I korrusel 2-toaline.   
kv24.ee/240641559

Müüa Loksal remonti vajav 
2-toaline korter koos hindamis-

aktiga, I korrusel.   
kv24.ee/240641889

Müüa 2-korruseline maja Tõrma 
külas, krunt 3500 m2.    

kv24.ee/240641539

Soodushind 38 500 €
Vana hind 48 500 €

Kalana külas Põltsamaal 2-kor-
ruseline maja, krunt 2500 m2.   

kv24.ee/240641885 

Soodushind 10 000 €Soodushind 80 000 €
Vana hind 12 500 €Vana hind 100 000 €

Müüa Koigi külas (Järvamaa) 
2-toaline korter, II korrusel.   

kv24.ee/240641534 

Soodushind 10 000 €

Soodushind 19 500 €

Soodushind 78 000 €

Soodushind 15 000 €

Soodushind 8500 €

Soodushind 25 000 €

Soodushind 36 000 €

Vana hind 14 000 €

Vana hind 22 000 €

Vana hind 80 000 €

Vana hind 17 500 €

Vana hind 15 500 €

Vana hind 37 000 €

Vana hind 40 000 €

Üürile antavad korterid: 

• 2toaline Jõgeva 160 EUR  (V korrus)   kv24.ee/240642462 
• 2toaline Sõmeru 185 EUR  (III korrus)  kv24.ee/240641847
• 1toaline Sõmeru  155 EUR   (II korrus) kv24.ee/240642431
• 1toaline Vinni 140 EUR (II korrus)   kv24.ee/240641497
• 2toaline Türi linn  185 EUR (V korrus) kv24.ee/240641522
• 1toaline Jõgeva linnas  150 EUR (IV korrus) kv24.ee/240641878
• 1toaline Koigi külas  130 EUR (I korrus) kv24.ee/240642467 
• 1toaline Jõgeva linnas  145 EUR (III korrus) kv24.ee/240641870
• 2toaline Tartu (Anne 28) 280 EUR (I korrus) kv24.ee/240642442 

SOODUSHINNAD SOODUSHINNAD 
NOVEMBRI LÕPUNI!NOVEMBRI LÕPUNI!

KINNISVARA

• Müüa Loksa linnas 2toaline
korter I korrusel. Keskküttega. 
Tel 512 2025

• Müüa Koigi külas 2toaline kor-
ter, II korrusel. Tel 512 2025

• Müüa 2toaline remonti vajav 
korter Tartus, Anne 28. I korrusel, 
otse omanikult. Tel 512 2025

• Müüa Kundas 3toaline korter. 
Tel 5911 2529

• Müüa hea hinnaga 3toaline
ahjuküttega korter Rakverest 12 
km. Lasilas (kool, lasteaed). Majal 
uus katus, korteril uued aknad, 
uus välisuks. Pliit ja ahjud terved 
ja töökorras. Pakendis uus dušika-
biin. Vajab remonti, seega sobib 
inimesele kes tahab oma soovide 
järgi korterit kujundada-renovee-
rida. Hind 15 000 €. Tel 5554 6104

• Müüa Kurista külas 3toaline
korter. Tel 512 2025

• Müüa Tihemetsa alevikus 3toali-
ne korter, I korrusel. Möbleeritud. 
Tel 512 2025

• Müüa maja Pajusti-Vanakülas, 
Nurme tee 4. Kivimaja, 2-kordne, 
2,8 ha maad, vajab remonti, 1,3 ha 
metsamaad kuulub maja juurde. 
Elekter ja vesi sees, katus vaheta-
tud. Tel 527 2983

• Müüa Tõrma külas Rakvere vallas 
renoveerimist vajav 2-korruseline 
maja. Tel 512 2025

• Müüa Kalana külas renoveeri-
mist vajav 2-korruseline maja. 
Tel 512 2025

• Müüa Vändra alevis 2-korruseli-
ne renoveerimist vajav korterma-
ja. Tel 512 2025

• Müüa kinnistu Tamsalus, Rahu tn 
36, suur krunt 2400 m2, kaks eras-
tatud 1toalist mugavusteta korterit 
vanas puumajas. Hind kokkulep-
pel. Tel 5689 2267, 5362 0747

• Müüa Rae vallas, Vaidasoo külas 
3,3 ha maatulundusmaa. Tel 512 
2025

• Müüa või anda üürile korralik 
garaaž Rakveres, Mäekalda 18, 
Linnakalmistu lähedal, 20 m2. Tur-
vasõrestikuga uksed, sisseehitatud 
massiivlukk poltvõtmega. Katus 
renoveeritud. Hinnad: müük 6000 
€, üür 60 €/kuus. Tel 5197 0234, 
e-mail: hardir@hotmail.com, tut-
vumine 18.11.2022

OST

• Ostan 1 või 2toalise kõigi mu-
gavustega korteri Rakveres otse 
omanikult. Tel 508 1311

• Soovin osta korteri või maja
Rakveres või lähiümbruses, võib 
vajada remonti. Soodsa hinna 
puhul tehing kohe! Tel 522 6500

• 5-liikmeline pere ostab 3-või 
enam toalise korteri, väiksema 
maja või maja osa Rakvere või 
lähiümbrusesse, otse omanikult. 
Tel 5592 2258

• Ostan maja Tartu, vastu pakkuda 
3toaline kõigi mugavustega korter 
Jõgeval, I korrus, pood kõrval + 
kompensatsioon. Tel 5817 2199

• Soovin osta garaaži Rakveres, 
seisukord pole oluline ja samuti 
võib sisse jääda kogu teie vana 
prügi või mittevajaminevad asjad. 
Hind kokkuleppel. Tel 522 6500

• Ostan garaaži Mulla või Vilde 
tänaval. Tel 5648 6638

• Ostame Eesti parima hinnaga 
raieõigust. Küsi pakkumist juba 
täna! Tel 551 5513, http://www.
skpinvest.ee

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile Sõmerul 2toaline
korter ja 1toaline korter. Tel 512 
2025

• Anda üürile Vinnis 1toaline
möbleeritud korter. Tel 512 2025

• Anda üürile 1toaline möbleeri-
tud korter Kundas. Üür 140 €. Tel 
522 3647

• Anda üürile Koigi külas 1toaline
korter. Tel 512 2025

• Anda üürile Jõgeval kaks 1toalist
ja üks 2toaline korter otse omani-
kult. Tel 512 2025

• Anda üürile 2toaline korter
Rakvere kesklinnas, asub Laada 
tänaval, II korrus. Tel 506 5721

• Anda üürile otse omanikult 2toa-
line ahjuküttega korter Kadilas. 
Tel 501 0497

• Anda üürile 2toaline möbleeri-
tud korter Kundas. Üür 180 €. Tel 
522 3647

• Anda üürile Türi linnas 2toaline
korter. Tel 512 2025

• Anda üürile Tartus I korrusel 
2toaline korter. Tel 512 2025

• Anda rendile vana laut (remonti 
vajav ), elektri liitumine olemas + 
puurkaev, Koila külas. Tel 512 2025

ÄRIPINNAD

• Anda rendile äripind, 55 m2 

(heas korras, konditsioneer jm), 
bussijaama vastas Vilde 14, Rak-
vere. Sobib ka hambaraviks, oda-
vad kommunaalkulud. Tel 5648 
6638

• Anda alates 1. novembrist ren-
dile Rakvere südalinnas Laada 35 
äriruumid, üldpinnaga 106 m2. 
Hind 500 € kuus + kommunaalid. 
Huvi korral võtta ühendust: tel 
5813 6251, e-post andrus.heile@
gmail.com

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Ford Mondeo 2007. a. Teh-
niliselt korras, ülevaatus 08.2023. 
Kaasa talverehvid velgedel. Hind 
1300 €. Info tel 5347 8047

• Müüa Ford Mondeo 2005. a. 
Hind 850 €. Tel 5593 1834

• Müüa Volkswagen Caddy 2008. 
a, 1,9TDI, 77kW, läbisõit 211 000 
km, ÜV 08/2023, suve- ja talve-
rehvid, rikkalik lisavarustus, ham-
masrihm vahetatud, uued pidurid. 
Eestist uuena ostetud. Tel 502 8156

• Müüa VW Tiguan 1,4 (110kW), 
bensiin, nelikvedu, 2009. a. Hind 
7999 €. Täpsem info tel 5348 3767

• Müüa punane 1983. a Žiguli 
VAZ-21063, läbisõit 110 000 km, 
originaal 100 %. Ideaalses korras, 
üks omanik, talvel sõidetud harva, 
korrosioonitõrje - roosteta. All 
suverehvid, kaasa 4 naelrehvi ja 4 
lamelli eraldi velgedel. Hind 4000 
€. Tel 5197 0234, e-mail: hardir@
hotmail.com

• Müüa veoauto GAZ-53 koos 
varuosadega. Tel 512 2025

• Müüa odavalt 13-15 tolli talve-
rehve. Tel 529 1004

• Soodsalt müüa heas korras 
14-tolliseid kasutatud talverehve. 
Hind 10-25 €. Tel 501 2306

• Müüa talve autorehvid hinnaga 
30 €, rehvide suurus 15, 195/65/15. 
Tel 5564 5376

• Müüa originaal valuveljed Nis-
san X-trail, 19 J7 ET40 auguvalem 
5x114,3, rehvirõhu andurid. Veljed 
on kahevärvilised ja väga heas kor-
ras. Kasutatud ühe suve. Hind 500 
€. Kaasa saab samadele velgedele 
suverehvid GoodJear Effi  cientgrip 
225/55/19. Tel 5331 5544

OST

• Ostan sõidukeid, kaubikuid 
ja maastureid igas seisukorras! 
Raha kohe kätte! Vajadusel 
kustutame registrist! Helistage 
julgelt, maksan rohkem! Tel 
5355 5848

• Ostan seisvaid autosid ja
romusid! Ostan ka neid mida 
lammutus ei soovi. Sularaha 
kohe kätte! Vajadusel registrist 
maha! Võib pakkuda absoluut-
selt kõike, ka paberiteta utiili. 
Tel 5631 1001

• Ostan vana mootorratta, võrri,
mopeedi. Pakkuda võib kõike, ka 
varuosi. Tel 5672 7175

• Ostan kasutult seisma jäänud
või kiirmüügihinnaga sõidukeid. 
Toimivaid, avariilisi, riketega, 
arvelt maas, vanu ja lihtsalt ka-
sutult seisvaid. Koha peal kiire 
vormistamine ja tehing. Pakkumisi 
ootan seisevauto@gmail.com või 
tel 5618 8671. Järgi tulen puksiiriga 
ja tasun sularahas. Vormistan ja 
arvelt maha võtan ise. Vaata lisaks: 
www.seisevauto.ee

• Ostan igasuguses seisukorras 
vanu sõidukeid, vanaaegseid
sääreväristajaid, tsikleid. (VAZ, 
GAZ, UAZ, Volga, Jawa, IŽ, Riga, 
delta) jne. Maksan head hinda!  
Tel 5388 4499

• Ostan igas seisukorras sõi-
dukeid/maastureid/kaubi-
kuid! Huvi pakuvad ka vanad 
autod ja uunikumid! Vajadu-
sel puksiir! Arvelt kustuta-
mine! Virumaal tulen kohe 
kohale, paku julgesti! Tel 5565 
9595

• Ostan igasuguses seisukorras 
sõidukeid. Võivad vajada remon-
ti, olla seisnud, avariilised, heas 
korras, romud jne. Huvi pakuvad 
ka vene autod. Sobiva pakkumise 
puhul kiire tehing. Romud kustu-
tan arvelt. Maksan head hinda! Tel 
5357 7108

• Ostan kõikide Jawade osi. Tel 
5558 5956

• Ostan mootorrattaid, võrri
nende osi ja muud tehnikat. Tel 
503 1849  

• Ostan seisnud, remontivaja-
vaid, avariilisi, heas korras jne 
sõidukeid. Maksan õiglast hinda. 
Sobiva pakkumise korral tulen 
kohe järgi. Arveldamine ja doku-
mentide vormistamine kohapeal. 
Tel 5438 0594

• Ostan sõiduauto või maasturi, 
hind vastavalt tehnilisele seisukor-
rale! Võib olla ilma ülevaatuseta, 
vajada remonti või lihtsalt olla 
üleliigne! Hind kuni 2000 €. Tel 
5682 2544
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Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

Info tel 504 0118

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

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

Info tel 51920899

TALVEREHVE

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana 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

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

ARMITEC OÜ
● Kaevetööd ja planeerimine
● Välisvee- ja 

kanalisatsioonitööd
● Elamute ja 

mitteeluhoonete ehitus
● Üldehitustööd
● Vundamendi 

renoveerimistööd
● Septikute ja 

mahutite paigaldus
● Kallurveod
● Multilift konteinerite rent 

(10 m3, 15 m3, 20 m3)
● Täitepinnase müük 

(muld, liiv, killustik)
Tel 5191 2784, 

arved.armitec@gmail.com

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

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

RASKETEHNIKA, 
FRONTAALLAADURITE, 
KAHVELTÕSTUKITE
- remont, hooldus, varuosad
- väljakutsed kliendi juurde
- diagnostika
VEOAUTODE ning 
SÕIDUAUTODE
- remont, hooldus, varuosad
- diagnostika
- väljakutsed kliendi juurde
KLIIMASÜSTEEMIDE
- täitmine, remont+varuosad
- täitmine ka kliendi juures
RASKETEHNIKA 
ning VEOAUTODE
- rehvitööd + rehvide müük
- väljakutsed kliendi juurde 
või tee äärde
ALUSVANKRI 
REMONT + MÜÜK
HÜDROSILINDRITE 
REMONT + MÜÜK
KEEVITUSTÖÖ 
(TIG, MIG, ALUMIINIUM)

www.cormet.ee

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

Transport-
teenus. 

Tel 5553 0770

Kaeve- ja 
planeerimistööd.

Tel 550 3525

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Kümblustünni rent. Hind 
alates 45 €/ööpäev. Rakvere 
piires transport tasuta. http://
www.saunatünn.ee. Tel 514 
7518

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, 
mudel (2,45 x 9,0 m), kraana. Tel 
5682 7009

• Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2 
x 2.35 KJ 7200). Tel 513 2021

• Veo- ja tõsteteenus veoautoga. 
Rakvere. Tel 5836 9120

• Veoteenus, kolimine, ja kolu
vedu prügimäele. Tel 506 1547

KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI 
• Teostame fekaaliveoteenust
ja kanalisatsioonikaevude tüh-
jendamist. Külmunud trasside 
sulatus. Feka-Ekspress OÜ. Tel 
5194 4298, 5381 9930

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

EHITUSTEENUS

• Müün, paigaldan ja remon-
din õhksoojuspumpasid ja 
konditsioneere. Tel 502 4944

• Ehitusprojektide koostamine. 
Rekonstrueerimis- ja muuda-
tusprojektid. Laiendusprojektid
ja mõõdistusprojektid. Ehitus-
lubade taotlemine, ehitusteatise 
esitamine. Kasutuslubade taotle-
mine ja kasutusteatiste esitamine. 
Lühikesed tähtajad! Tel 5850 7731, 
email info@korsarprojects.eu

• Kütte-, vee- ja kanalisatsioo-
nitööd. Eramajas, korteris kui 
ka tootmishoones. Tehnosüs-
teemide hooldus, remont ja 
diagnostika. Eriväljasõidud 7 
päeva nädalas. info@watercat.
ee, tel 5697 9409

• Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine, remont ja rõngaste 
vahetamine. Tel 5840 0240

• Varikatuste ehitus. Tel 5889 2528

• Teostan santehnilisitöid Lää-
ne-Virumaal. Üldehitus, sisevii-
mistlus, hoone vundamentide 
rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: 
Initex@hotmail.com

• Teostame kõiki lammutus-
töid koos prahi äraveoga. Tel 
5308 1705  

• Fassaadide ehitus. Tel 5889 2528

• Maalribrigaad tuleb ja teeb 
kiiresti ning kvaliteetselt. www 
estmaaler.ee. Tel 503 0406

• Teostan maalritöid Lääne-Viru-
maal! Tel 5347 3248

• Remont, ehitus, lammutus, 
siseviimistlus. Plaatimine, par-
keti paigaldus. Korterid, majad, 
saunad jne. Tel 504 5560

• Üldehitustööd. Tel 5889 2528

• Ehitus- ja remonttööd eramu-
tes ja korterites, siseviimistlus-
tööd, laminaadi ja parketi pai-
galdus, vannitoad, katusealuste 
soojustamine ja väljaehitamine 
jne. Fassaadid (soojustamine, 
vooder, värvimine) katused, vun-
damendid, terrassid jne. Santeh-
nilised tööd. Tel 5803 4004. Huvi 
korral helistab ja jõuame hinnas 
kokkuleppele

• Eramute ja korterite renovee-
rimine. Tel 5889 2528

• Teostame elumajade, korterite, 
vannitubade ehitus- ja remon-
ditöid. Tehtud töödele garantii. 
Tel 518 7979

• Teostame kvaliteetset ehi-
tus- ja viimistlustööd. Ül-
dehitus, remonttööd (korterid, 
majad, kõrvalhooned), maja 
ehitus vundamendist võtme-
teni. Kui hindad täpsust ja 
head kvaliteeti, siis helista 
tel 527 4546 või kirjuta meile 
ardo_lint@hotmail.com 

• Küsi hinda ehitustöödele. Teos-
tame kõiki ehitus- ja remondi-
töid. Tehtud töödele garantii. Tel 
518 7979

• Teostame järgmisi töid: puit-
fassaadid, terrassid, sise-
tööd, plaatimine, krohvimine, 
küprokitööd, OSB-tööd, tuu-
lekojad, verandad, varjualu-
sed. Hinnad soodsad! Tel 5459 
7216, 5637 9559

• Puitlagede ehitus, materjal otse 
tootjalt. Tel 5889 2528

• Võrk- ja puitaedade ehitus. 
Soodsa hinnaga immutatud pui-
dust piirded. Tehtud töödele arve 
ja garantii. www.kodupuit.ee Tel 
5888 9999

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

• Saunade, grillimajade, vari-
katuste, terrasside ehitus. Tel 
5889 2528

• Teostame ehitus- ja remondi-
töid, teeme kõiki siseviimistlus-
töid, maalritöid, santehnilisitöid, 
elektritöid. Samuti vannitubade 
remonti. Tel 518 7979

• Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult, boilerite puhastus ja 
remont. Tel 5890 2983, 5656 4876

• Kõik lammutustööd koos prahi 
äraveoga. Tel 5889 2528

• Teeme korteritele ja vannitu-
badele remonti. Tehtud töödele 
garantii. Tel 518 7979

• Pleki kantimine: valmistame 
plekke vastavalt kliendi soovile. 
Automaatpink - kõik detailid õige 
kraadi ja mõõduga. Vajadusel 
mõõdame ja paigaldame. Tel 
5340 8041

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMI-
NE. Tel 5565 3842, www.pursoo-
justus.ee

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, ka-
minad, korstnad, korstnapühkija
teenus. Tel 5552 8487, Vaiko

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepatee-
nused. Tel 522 1165

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487
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OÜ Häcke Kohtla-Järve 
hooldekodu 

pakub lühi- ja pikaajalist
hooldusteenust.

Asume Järveküla tee 30, 
Kohtla-Järve.

Hind alates 
25.00 EUR/ööpäev.

Info tel 337 5190, 
aa.kodu@ne  .ee

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

Tel 900 1727. 24H.
www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus
• Põrandate vahatamine
• Igapäevane koristus
• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

Kortermaja trepi-
kodade remont ja
 renoveerimine. 
Tel 5553 0770

Korterite, vannitubade 
ja trepikodade remont. 

Tel 5553 0770

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

• 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)

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

• 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

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

Lammutustööd koos 
prahi ära veoga. 

Tel 5553 0770

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

• Pottsepp ehitab ja remondib
küttekoldeid. Tel 506 9683

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, 
kaminad, ehitus ja remont. Tel 
5647 2716, email viruahjud@
gmail.com.

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

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, korst-
napühkija, keskküttespetsialist, 
soojuspumbaspetsialist). kytte-
salong@gmail.com, 558 6786, 
Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

MUUD TEENUSED

• Jõuluvana Peep tervitab jõu-
luaega! Juba seitsmendat 
talve lööb jõuluvana Peep oma 
punased kinganinad läikima, 
paneb saanile hääled sisse ja 
tuleb suuri ja väikesi rõõmusta-
ma! Jõuluvana töötab terve 
jõuluhooaja. Alates novembrist 
kuni jaanuari keskpaigani, et 
ükski firmapidu, laste-, ega 
perepidu ei jääks pidamata.

Selle aasta piirkond Rakvere 
linn. Võimaluse/soovi korral 
Rakvere valla territoorium ☎

Oma soovidest/plaanidest 
anna märku kirjutades avoso-
kovski@gmail.com või helista 
+372 5687 7335

• Bondband sisustab Teie peoõh-
tu mõnusa tantsumuusikaga. 
Kuula demosid http://www.bond-
band.ee. Kontakttelefon 517 5707, 
info@bondband.ee

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 506 1547

• Pööningute ja keldrite koristus. 
Tel 5889 2528

• Ohtlike puude eemaldusteenus
Lääne ja Ida-Virumaal, Järva ja 
Jõgevamaal. Tel 5397 3270

• Rakvere linna eakate kodune 
hooldus. Võtame vastu teie soove 
kodusele hooldusteenusele. Info 
ja registreerimine tel 5384 7407, 
kuulutus ei aegu!

• Sügisene hauaplatsi hooldus. 
Kui vajad abi hauahooldusel võta 
meiega julgelt ühendust. Pakume 
nii ühekordset kui ka hooajalist 
hauaplatsi hooldust. Tel 5820 
7337, lisainfo http://www.kalmis-
tuhooldus.ee

• Sügisene hauaplatside hool-
dus, kui ka uute ääriste ehitus
ning renoveerimine. Kõik tööd 
-25 %. Helista: 5346 5466/5638 
9460. Hauarõõm OÜ

• Koristan ära teie vanaraua
keldritest ja õuedelt, kaasa 
arvatud auto akud, vana auto 
dokumentidega ja  koduteh-
nika. Tel 5672 7600

• Pakume raamatupidamistee-
nust - hinnad mõistlikud ja teenus 
professionaalne. Võtke ühendust: 
info@terell.ee või tel 5686 7522

• Arvutite hooldus ja remont. 
Printerite müük, hooldus ja rent. 
Kohapeal suur valik kvaliteetseid, 
soodsa hinnaga analoogtoonereid. 
Alates 31.01.2022 uus aadress E. 
Vilde 3, telefon 553 5475, meiliaad-
ress info@itsalong.ee

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektroonikat. 
Helista juba täna tel 551 2053. 
Vaata ka www.hss.ee

www.kuulutaja.ee
LOE

KODU

• Pööningute ja keldrite koristus. 
Tel 5889 2528

• Kas kellelgi on pakkuda vanu 
propaani ja hapniku balloone? 
Palun helistada. Tel 5678 0335

• Müüa „Maaja“, 200 tk, hind 0,30 
€. Tel 516 4845

• Müüa villast lõnga, valge vihis 
must, 1 kordne, tokis. Hind 25 €/
kg. Tel 5645 1242 

• Müüa kaks siseust, 25 €/uks 
(uued). Tel 5395 0313

• Müüa elektrigeneraator 10kW, 
seisukord uus (aga seisnud) ja 
ilma mootorita. Hind 1000 €. Tel 
5695 9345

OST
• Ostame tuhandeid vanaaeg-
seid esemeid, ka mööblit ja 
väärismetalle. Tühjendusostud 
majapidamiste likvideerimisel. 
Raha kohe, koju kutsed tasuta, 
üle Eesti. Antiigiäri Pikk 7, Rakve-
re. Tel 324 0542, 528 2330, info@
hansaantiik.ee

• Osta n kruustangid, alasi, sau-
naahju, puurpingi, töölaua ja 
akulaadija. Tel 503 1849

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

• Ostan Tarbeklaasi tooteid: vaa-
sid, klaasid, pitsid jne. Pakkuda 
võib kõike. Tel 507 9984

• Ostan värvilisi Tarbeklaasi vaa-
se, maksan kuni 170 € vaasist. 
Paku julgesti. Tel 5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi ja kristall-
nõusid,- tooteid. Pakkuda võib 
kõike! Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 507 
9984

• Ostan garaaži töölaua kruus-
tangid, võib pakkuda ka koos 
töölauaga. Tel 507 9984

• Ostan vana mootorratta, võrri, 
mopeedi. Pakkuda võib kõike, ka 
varuosi. Tel 5672 7175

• Ostan roostevabast õlleankru. 
Tel 5672 7175

• Ostan majapidamise likvidee-
rimisel igasugust vanakraami, 
ka tänapäeva esemeid, teile 
mittevajalike esemeid ja antii-
ki, hinnad head, koju kutsed. Tel 
503 1849

• Ostan ENSV aegset tarbekunsti
(ARS, UKU, LINDA) jne ning mär-
ke. Tel 518 0702

• Ostan NSVL fotoaparaate, 
objektiive, vahvliküpsetajaid, 
Tallinnas. Tel 5607 6805

• Ostan murutraktori (kiirmüügi-
hind), igas seisukorras. Seisukord, 
info mailile-juliono@hot.ee. Tel 
5395 2637

• Ostan „Seiklusjutte maalt ja 
merelt“ raamatuid. Tel 5645 1242

OÜ Häcke Rakvere 
pansionaat Kuldne Sügis

pakub ööpäevaringset 
lühi- ja pikaajalist 
hooldusteenust. 

Info tel 5887 4558 

OÜ Häcke Paide 
eakatekodu 

pakub ööpäevaringset 
lühi- ja pikaajalist 

üldhooldusteenust. 
Info tel 5342 2248
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Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.

Motopood

Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
Ostan kasutatud jalgrattaid, rollerid
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 

Info tel 5648 6638

ATV-D 
Suure 10-tollise rattaga - 200CC (2950 €, legaalne 
MS2 kategooria, juhiluba pole vaja, saab ARKi 
arvele), 250CC (2540 €), 150CC (1600 €); 8-tollise 
rattaga) - 125 CC (800-950 €), 150 CC (1600 €), 
200 CC (1750 €), 250 CC,  ATV-D lastele 60CC 
(400-445 €), pisut suurem 110CC (745 €)
KROSSIKAD 
125 CC (785-945 €) - erineva raami kõrgusega;  
150CC (1200 €) - õliradiaator. KROSSIKAD 
lastele bensiini ja elektri 300-375 €.
KROSSIKAS ENDURO
150CC 16-19 tolli (1550 €), 250CC 19-21 tolli (1950 €)
Elektristarter, spido, tuled, suunatuled, peeglid, 
5 käiku
MOOTORID
sääreväristajale (170-200 €), mopeedile 
110-125CC (260-300 €), rollerile 80CC; 125CC; 
150CC (375 €) ATVle (300 €), krossikale 125CC 
(240 €). 2T 50CC (425 €)
•UUS, madal 3-rattaline elektrijalgratas - 875 €
•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 175 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi 
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad

Müük, hooldus, 
paigaldus

+372 5818 0046
info@calidum.ee
www.calidum.ee

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA KÜTTEPUID 
Hall lepp, sanglepp ja kask, puu 

pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. 

Puud saadaval lah  selt auto 
kas  s maha kallutades või 

5-ruumisel alusel.
Tel 5347 7664, Erko, 

Kohala küla, Lääne-VirumaaKohala küla, Lääne-Virumaa

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 7 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad),

HÖÖVELMATERJALI
(välis-, sise-, põranda-, 
terrassi-, servamata 

lauad)

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 KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame kasvavat 
võsa, puhastame 

teie kraavi- või 
põlluäärse maa.

Lisainfo 
tel 5347 7664

kuulutused.kuulutaja.ee

Kes soovib ära anda 
kodus jalgu jäänud asju 

u  liseerimiseks?
Aknad/uksed
Radikad
Mööbel
Köögiseadmed/tehnika
Sõidukid
Metall
Soojuspumbad
Ehitus/kü  epuud
Aiapos  d, väravad

PAKKUDA VÕIB KÕIKE!
Tel 5813 2913

Ostan pildil 
oleva aluse.

Värv võib erineda.
Tel 529 1288

Ostan oma kogusse erinevaid 
värvilisest- ja suitsuklaasist 

TARBEKLAASI tooteid. 
(Vaase, karahvine jpm). 

Samu   NORMA 
mänguautosid.  

Pilt on illustra  ivne.
Tel 529 1288

Ostan pildil olevad 
esemed.

Värvid võivad erineda.
Tel 529 1288

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüme Haljalas saetud ja lõhu-
tud küttepuid, kuivad ja toored, 
lehtpuu, koju vedu 5-10 rm. Tel 
505 1528

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

• Müüa kuivi ja tooreid küttepuid, 
koos kohale toomisega. Tel 514 3328

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40 liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind 
lepal 5 €/kott ja kasel 6 €/kott. 
Tel 505 1528

• Müüa kuiv sanglepp, kott 3.50 €. 
Tel 5395 0313

• Müüa kuivi lepa-ja kasepuid
(40 L võrgus). Halu pikkus 
30 cm, pakkuda ka lahtiselt 
toorest ja kuiva halupuud. Tel 
5554 6093

• Kuivad puud võrgus. Tel 5380 5508

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 
8848

Müüa Rakveres 
korralikku kuiva leppa! 

Pakitud 40 l võrku ja 
halu pikkus 30 cm. 
Isadepäeva soodus! 

Koti hind 4.50 € 
(5 € tavahind). 
Tel 5300 3606

EHITUS

• Müüa ehituslikku liiva. Tel 554 
9113

• Müüa killustikku, erinevad 
fraktsioonid. Tel 554 9113

• Müüa ümarterast, pikkus 125 
cm, läbimõõt 4 cm. Tel 5889 2528

METS

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 
5196 2628 või  5354 3002

• Müüa talus kasvatatud peeti, 
porgandit ja hapendatud por-
gandit. Tel 5191 1679 

• Müüa Kungla Talu kartulit
„Gala“ ja „Laura“. Hind 30 kg võrk - 
15 €. Uhtna. Info tel 514 1338. Vedu

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

• Müüa sõelutud musta mulda, 
asukoht Rakveres, lisainfo tele-
fonil 526 1408

• Müüa sõelutud mulda. Tel 554 
9113

OST
• Ostan RS-09 kõiki osasid. Tel 
5558 5956

• Ostan kasutatud mootorsae, 
võib vaja remonti. Tel 503 9650

LOOMAD

• Müüa kitsetalled. Tel 514 3787

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 507 
9984 

• Ostan antiik ja vanemaid ese-
meid. Pakkuda võib kõike. Tel 
5616 5761

• Osta n majapidamise likvideeri-
misel igasugust vanakraami, ka 
tänapäeva esemeid, teile mitte-
vajalike esemeid ja antiiki, hinnad 
head, koju kutsed. Tel 503 1849

• Ostan vanu kellasid. Ei pea 
olema töökorras! Võib pakkuda 
ka hambakulda või üksikuid 
kuld ja hõbe ehteid - ka sulatu-
seks. Kõik muud vanad esemed 
ka huvitavad! Tel 5872 5458

• Ostan erinevat vanavara: 
raamatuid, tehnika ajakirju, 
mööblit, rahasid, ordeneid, 
rinnamärke, vimpleid, he-
liplaate, kellasid, fototehnikat, 
fotosid, albumeid, raadio, lau-
anõusid, ehteid ja palju muud. 
Kõik vana huvitab! Tel 5872 
5458

• Ostan Tarbeklaasi värvilisest 
klaasist vaase, nõukogude-
aegseid ja vanemaid ehteid, 
sõlgi, käevõrusid, merevaiku, 
karpides lusikaid, EW aegseid 
kohvikanne ja piimakanne. 
Samuti ostan nõukogudeaeg-
seid ja ka vanemaid raami-
tud seinapilte, graafi lisi lehti, 
õlimaale, akvarelle, kujusid, 
keraamilisi seinaplaate, fotoa-
paraate, fotosid, fotoalbumeid, 
postkaarte jne. Igasuguse hu-
vitava vanavara, raamatute ja 
kunsti ost! Tulen ise kohale 
- raha kohe kätte! Tel 5649 
5292

• Ostan ehteid, sõlgi, sõrmu-
seid, käevõrusid, merevaiku, 
münte, hõberublasid, paber-
rahasid, kellasid, hõbedat
(pitsid, lusikad, portsigarid 
jne). Huvitavad ka vanad rin-
namärgid, medalid, ordenid, 
koolimärgid, spordimärgid, 
märgikarbid ja märgivaibad. 
Ostan raamatu „Oikumeeni 
äärel“ 30 €/tk ja enne 1940. 
aastat trükitud nahkköites 
raamatuid (raamatu selg või 
kaaned on nahaga kaetud) ja 
muid vanu raamatuid. Pakkuda 
võib igasuguseid esivanematest 
jäänud asju! Tulen ise koha-
le - raha kohe kätte! Tel 5649 
5292
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Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Südamlik kaastunne 
Anna Polinetsi perega kalli  

ema
kaotuse puhul. 

Heina 12-A 
majaelanikud

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0.80 1.00

Maitseroheline kg 8.00 12.00

Küüslauk kg 10.00

Tomat, Eesti kg 4.00

Tomat, imp. kg 3.00

Sibul kg 2.00 3.00

Värske peakapsas kg 0.60 0.80

Kaalikas, peet kg 1.50 2.00

Kõrvits kg 1.00

Porgand kg 1.50 2.00

Jõhvikad liiter 6.00

Õunad, Eesti kg 1.00 1.50

Hapukapsas kg 3.00

Mesi kg 7.00

Sarapuupähklid kg 6.00

Puhastatud Kreeka 
pähklid kg 12.00 16.00

Seemned lindudele 5 kg kott 7.00

Värske räim ja kilu kg 1.60

HINNAD RAKVERE TURUL 3. NOVEMBER.
RAKVERE TURG LAADA 39 , 
AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Reedel, 4.11 ja laupäeval, 5.11 
turul kalabuss rikkaliku kala valikuga!

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

• Ostan vanu rahasid, orde-
neid, rinnamärke, meda-
leid, postmarke, albumeid, 
vimpleid, tikutoose ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 
5872 5458

• Ostan nostalgilisi  nõu-
sid-serviise (ka üksikuid). Va-
nemaid naiste-meeste ehteid 
(kaelaehted, sõrmused, sõled, 
prossid, rinnaehted, mansetid). 
Huvitavad ka lauanõud, vaasid, 
karpidega lusikad, raamatud, 
seinamaalid, ehete karbid, ku-
jukesed ja muud ilusad vanad 
asjad. Tel 5356 0761, Liina

• Ostan nõukogudeaegseid ja 
ka vanemaid raamitud seina-
pilte, graafi lisi lehti, õlimaale, 
akvarelle, kujusid ja skulptuu-
re. Samuti ostan igasuguseid 
nõukogudeaegseid keraamilisi 
kujusid, kujukesi, skulptuure ja 
keraamilisi seinaplaate. Võib 
pakkuda ka pilte mis vajavad 
raamimist ja korrastamist. 
Muuda kasutuna seisev kunst 
rahaks! Said päranduseks kor-
teri või plaanid kolida? Ostan 
üleliigse vanakraami ja raa-
matud! Tulen ise kohale - raha 
kohe kätte! Tel 5649 5292

TEATED

• Naiskingsepp Kroonikeskuses
E, T, N 9-15, K 11-18. Töötan ka 
Selveri remondi ajal. Tel 5559 3019

• Juuksur ootab Teid Rakve-
res, Laada 14, tel 5620 3174. 
T-R 9.00-17.00 ja L 9.00-14.00 
Hinnad endised!

Kasutatud riiete äri Vilde 6A
UUS KAUP!

Avatud: E-R 9.00-15.00

Kingsepp Vilde 6A
Avatud: E-R 9.00-15.00 

Tel 551 5680

Turu kaubamaja II korrusel!

MEESTE- JA 
NAISTEJUUKSUR

Avatud:  E-R 9-17, L 9-14
Tule uudistama! Tel 526 9069

Naiste- ja meeste 

juukselõikus 10 €

Kulmude ja silmade 

keemiline värvimine 10 €

Kulmude keemiline 

värvimine 6 €

SOODUSHINNAD!

Raske haiguse korral pidin olema teist 
eemal, kuid alates 4.11 võtan taas 

rõõmuga vastu endisi ja uusi kliente!

MUU

• www.toonklaas.ee

• Pööningute ja keldrite koristus. 
Tel 5889 2528

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

• Tel 900 5020 NÕUANDELIIN. 
Eraelu- ja suhteprobleemide 
nõustamine. Anname teile 
parimaid soovitusi. Kõne hind 
1,48 €/min

ARVUSTUS

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ, 
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5093, 
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv: 16 000
Toimetuse külastus 
eelneval kokkuleppel

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee, 
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee, 
322 5093

Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
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Vivien (Bella Thorne) ja Roy (Benjamin Mascolo) on tutvunud USAs õpingute ajal ja sõida-
vad Itaaliasse, kus hargneb lahti Roy elu kibe saladus. Foto: pressimaterjalid

Ainult paadunud romantikutele

M ul on raske hinnata seda, kellele võiks meeldida sel nädalal kino-
desse jõudev romantiline draama „Armastuse mäng“. Ainsana jul-
geks panustada õrnahingelistele teismelistele, kellele meeldis fil-

misaaga esimene osa, eelmisel aastal linastunud „Time Is Up“. Mööndustega 
võiks pakkuda, et linateos sobib ka paadunud romantikutele, kes armastavad 
Itaaliat ja kauneid kuldseid kaadreid.

Ütlen kohe alguses pikema keerutamiseta ära, et mulle kõnealune film ei 
meeldinud. See on veniv, igav, imal ja tüütu. Filmi esimese 20 minuti jooksul 
ei juhtu üldse mitte midagi. Mööndustega järgneva 20 minuti jooksul mida-
gi nagu korraks toimub. Ning lõpuosas jätkub sama veniv soigumine nagu 
alguses. Kui soovite vaadata tempokat filmi, millel sisu ei ole kohe alguses 
etteaimatav, siis see linalugu ei ole kindlasti teile.

Kui te ei ole saaga eelmist filmi näinud, ei sega see absoluutselt praegusest 
linateosest arusaamist. Filmi peaosalistena tuuakse meie ette noorpaar, kes 
on nähtavasti umbes aasta jagu suhtes olnud. Vivien (Bella Thorne) ja Roy 
(Benjamin Mascolo) tutvusid USAs õpingute ajal ja sõidavad nüüd Itaaliasse, 
kust mees pärit on. Roy esmane eesmärk on maha müüa vana talumaja, et 
rahastada oma õpingute jätkamist. Muuseas, siinkohal on paslik mainida, et 
Bella ja Benjamin on paar ka päris elus.

Niisiis, noored sõidavad Itaaliasse (film on peamiselt siiski inglise keeles, 
itaalia keelt kuuleb ka, aga vähe). Näeme palju poeetilisi kaadreid, kuldsed 
viinamarjapõllud, lehvivad kardinad, romantikat nõrkemiseni. Kõik on su-
per ilus, inimesed hästi sõbralikud. Ja kui pere istub lauda sööma, siis teevad 
nad seda itaaliakeelse ooperiaaria saatel. Täiuslik kitš.

Neiu Vivien suuremaltjaolt igavleb seal maakohas. Vahepeal leiavad aset 
intiimsed hetked, kuid need kaadrid on vormistatud siiski hästi siivsalt ja 
romantiliselt, mitte midagi sellist, mida lapski vaadata ei võiks, ekraanil ei 
toimu. Noored neiud võivad küll vaadates õhata, et küll on ilus!

Edasi saabub sinna noor näitsik Anna (Alma Noce). Tasapisi hakkab sel-
guma, et tegemist on Roy lapsepõlvesõbraga, kuigi mees teeb esialgu näo, et 
ta ei tunne neidu üldse. Kuidas lugu lõppeb, kellele õnnelikult ja kellele mit-
te, seda ma ette ära ei ütle. Kuigi sellel filmil võib olla vähe publikut, arvan 
siiski, et ega need vähesed ei soovi kõike ette teada. Nagu alguses mainitud, 
võiks film eelkõige sobida õrnas eas noortele neidudele, kellel on parasja-
gu romantiline õhkamise periood. Ja ka neile, kes soovivad argielust paariks 
tunniks pageda üdini õrna armuloo juurde.

Mis selles filmis on, mis võiks vaatajat köita? Sama, mis mõnd teist võib 
sellest eemale peletada. See on väga emotsionaalne ja poeetiline linateos, 
aeglane unelemine. Inimesed on ilusad, kostüümid kaunid, interjöörid ro-
mantilised, isegi kui tegemist on mahajäetud majaga. Palju pehmes valguses 
filmitud poolpaljast ihu, kaunid kehad, sulnis meeleolu. Kui toimub viina-
marjade korjamine, siis seegi kulgeb nagu muinasjutufilmis – ilm on imeli-
selt kuldne ja soe, naeratavad itaallased korjavad malbelt viinamarju, keegi 
võtab kitarri välja ja laulab itaaliakeelset laulukest. Täielik idüll. Eelkõige on 
filmi ilus vaadata operaatoritöö tõttu, terve linalugu on nagu suur soe embus 
täis kuldset sära.

Mis mind filmi juures häiris – peamiselt mitte isegi loo lamedus, vaid halb 
näitlejatöö. Eriti tooksin esile meespeategelast – tema näos ei liikunud ükski 
lihas! No ei olnud mitte üheski stseenis veenev, vaatas kogu aeg sama näoga. 
Välimuselt kena mees, aga ei suuda endast mitte ühtegi pädevat emotsiooni 
välja pigistada. Meeskõrvalosaline Tony (Simone Coppo) oli veidigi loomu-
likum ja usutavama rolliesitusega.

Lisaks häirisid mind vaatajana peaosalise rohked tätoveeringud. No kui 
inimesele endale meeldib, jumal temaga, aga filmirolli oleksin mina valinud 
kellegi teise. Samas, see on juba isikliku maitse küsimus. Ja see kitšifilm ise 
oli ka nagu üleni kehva tätoveeringuga kaetud botoxi-mees küünlavalgel bal-
dahhiinvoodis.

Pigem ma ei soovitaks selle filmi peale kinos aega raisata. Aga kui soovite 
aimu saada, mis laadis teosega tegu, siis Amazon Prime Video filmikeskkon-
nas on saaga esimene osa „Time Is Up“  leitav. Filmi esimene osa on kübeke 
parem kui selle järg, seal toimub tegevus tempokamalt.

Margit Adorf
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Rakvere Kultuurifestival 
tuleb sügisele omaselt kirju
Sellest pühapäevast kuni järgmise pühapäevani jagub Rakveres igasse päeva kultuuri-
sündmusi, sest on Rakvere Kultuurifestivali aeg. Festivalile loovad sümboolse raami ko-
halikud orkestrid: Virumaa Kammerkorkester avab festivali ning Virumaa Noorte-
orkester lõpetab. Vahepeale jagub balletti, muusikali, maalinäitust, rahvamuusikat ja 
palju muud igale eale ning maitsele.

Katrin Uuspõld

Rakvere Kultuurikeskuse direktor 
Eve Alte viitab, et festivali patroo-
niks on Arvo Pärt. „Kultuurifesti-
val koos patrooni nimetamisega oli 
meie mõtte jätk Arvo Pärdi muu-
sikamajale. Eesmärk oli muusika-
majale omalt poolt hoogu anda, et 
kui maja on ühel hetkel valmis, siis 
me mõistaksime, mida tähendab 
kultuur, kui mitmepalgeline see on,“ 
märkis Alte.

Ta tõi välja, et tänavu on festivalil 
nii vanu kui ka uusi koostööpart-
nereid. „Näiteks Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogu osaleb festivalil 
kirjandusõhtuga ja see toob eripal-
gelisust rohkem esile. Jätkuvalt on 
partneriks Kaurikool, kelle eest-
vedamisel toimuvad orelikontsert 
ja renessansiball. Kaurikool toob 
kultuurifestivali raames ka kaasavad 
balletitunnid koolidesse, et näidata 
lastele ja noortele, mida ballett en-
dast kujutab ja tekitada huvi,“ selgi-
tas Eve Alte.

Mehis Saaberi eestvedamisel on 
Rakvere Kultuurifestivali kavas ol-
nud ka igal aastal Sügisene Balleti-
õhtu. Saaber nendib, et iga algus on 
alati katsetamine, kas ettevõtmine 
jääb püsima ja jagub huvi. „Tundub, 
et siiani on huvi olnud nii publiku 
kui artistide poolt,“ rääkis ta. „Minu 
ja Rakvere Tantsuteatri soov on 
tuua esile just balleti professionaal-
semat poolt. Huviharidus on olnud 
alati pildil, aga soov on, et Rakvere 
võiks olla tantsu- ja balletilinn eel-
kõige professionaalses vaates,“ lisas 
Saaber.

Tänavune balletiõhtu, pühapäe-
val, 6. novembril, on kahes vaatuses. 
Esimene vaatus on gala, kus esitlu-
sele tulevad üksiknumbrid. „Näha 
saab nii kaasaegset kui klassikalist 
balletti. Erikülalisena on laval ka 

Ketlin Oja Rahvusballetist,“ viitas 
Mehis Saaber.

Teine vaatus on Maria Goltsma-
ni tantsulavastuse „Rock-a-Rella“ 
päralt. „See on klassikaline Tuhka-
triinu lugu tänapäevases võtmes, 
mis on seatud rokilikule muusika-
le. Lavastuse raames on vahepeal 
laval ka elavat muusikat, saksofone, 
kitarri. See on lavastus, mis võiks 
sobida igale eale, mõnus, kerge, 
energiline. Lavale astuvad väga 
mitmekülgsed tantsijad, nii balleti 
kui kaasaegsete tantsustiilide esin-
dajad. See kõik kokku teeb lavastu-
se väga kirevaks,“ kirjeldas Mehis 
Saaber.

Tema sõnul võiks balletiõhtule 
tulla julgesti kogu perega. „Tants ei 
tunne vanuse ega keelepiire. Selle 
aasta repertuaar on kergem, ei ole 
väga abstraktseid ja raskestimõiste-
tavaid numbreid. Enamus on teatud 
vihjetega, kus täiskasvanud näevad 
kultuurilisi sidemeid, lapsed näe-
vad puhast liikumist ja tantsu. Ka 
„Rock-a-Rella“ on kindlasti kogu-
perelugu, seal on kirevust, karak-
terid, mis on esitatud veidi teises 
võtmes, kui oleme Tuhkatriinu 
loo puhul harjunud. Need pakuvad 
kindlasti äratundmisrõõmu,“ leidis 
Saaber.

Esmaspäeval avatakse Rakvere 
Spordikeskuses Jule Käen-Tormi 
maalinäitus „Kulgemise maailmad“, 
mis jääb ühtlasi nii Ott Leplandi 
kontserdi kui Rahvusooper Estonia 
muusikali publikule vaatamiseks.

Rakvere Kultuurifestivali sünd-
musi on nii tasuta kui piletitega, väl-
ja on müüdud juba Paul Neitsovi ja 
Marko Matvere kontserdid, ka Rah-
vusooper Estonia muusikalile „Minu 
veetlev leedi“ on saadaval vaid üksi-
kud piletid.

KUHU MINNA

Lääne-Virumaa Puuetega 
Inimeste Koda
7.11 kell 12.30 Südamehaigete 
ühingu infopäev Bamboo Gardeni 
konverentsiruumis
8.11 kell 13.00–15.00 Afaasia tugi-
grupi koosviibimine Sotsiaal-
keskuses (Vilde tn.2), info Ellen 
Laasberg tel +37258050815 JÄÄB 
HAIGESTUMISE TÕTTU ÄRA
10.11 kell 18.00 Vaegkuuljate 
ühingu ühiskülastus „Minu veet-
lev leedi“ etendusele
20.11 kell 12.00 Allergia ja ast-
maühingu loeng „Vee imeline 
tervendav jõud“ tervisestuudios 
Biore. Osavõtust teatada 16. 11 tel 
+37253429043
21.11 kell 16.45 PIK üldkoosolek 
kojas. Koosolekule on oodatud 
ühingute juhid ja juhatuste liik-
med.
NB! Raamatukogus jätkuvad indi-
viduaalsete nuti- ja digiseadmete 
koolitused, info ja registreerimine 
Lea Lehtmets tel +3725277185 
(tahvlid ja isiklikud nutitelefonid 
kaasa)
Rahvusvahelise puuetega inimeste 
päeva tähistamine toimub Kad-
rina Rahvamajas 4.12 kell 15.00–
18.30. Omaosalus 7 eurot tasuda 
ühingujuhile enne 1. detsembrit. 
Kohtade arv piiratud! Buss väljub 
bussijaama tagumisest parklast 
kell 14.30  ja tagasi kell 18.30.
NB! Õigusnõustamine puuetega 
inimestele ja nende lähedastele, tel 
+37253850005 või kirjutada otb@
otb.ee. Õigusnõustamist osutab 
SA Õigusteenuste Büroo.
Info telef.+37253429043

Rakvere Teater
4.11 kell 19 „Suvitusromaan“ s/s, 
lav Aare Toikka
8.11 kell 19 „Kuni ta suri“ v/s, lav 
Peeter Raudsepp
11.11 kell 19 „Oi, Johnny“ s/s, lav 
Peeter Raudsepp
12.11 kell 15 „Di ja Viv ja Rose“ s/s, 
lav Peeter Raudsepp

Kontsertmõtisklus 
hingedepäeva ainetel
E eloleval laupäeval, 5.novembril kell 18 on kõik muusika- ja luule-

huvilised lahkesti oodatud Rakvere Linnavalituse valgesse saali Hin-
gedepäeva hardusõhtule. Külas on Heili Meibaum (flööt), Kristin 

Üksvärav (flööt), Anna-Maria ja Jüri Vaino (kitarr, laul).
Kuulda saab muusikat klassikalistest flöödiduodest vaimulike rahvalaulu-

de, instrumentaalsete folgiimprovisatsioonide ja kaasaegse omaloominguni 
Jüri Vaino laulude näol, mis põhinevad enamasti Liivi, Arderi, Masingu jt 
tekstidele. Muusikapalade vahele põimuvad kommentaarid, mõtisklused ja 
luuletekstid Heili Meibaumi värskest kogumikust „elumõttelõngakera“.

Lisaks saab näha Anna-Maria Vaino klaasikunsti. Klaas oma hapruses ja 
salapärases võlus sobitub eksistentsiaalsete mõttelendudega eriti oivaliselt, 
moodustades muusika ja luulega omapäraselt ühtse terviku.

Kui hing igatseb midagi ilusat, siis on üks rahulik mõtisklev muusikaõhtu 
just see, mida vaja. Praegusel hingedeajal on igati paslik mõtiskleda inimelu 
ja väärtuste, mineviku, oleviku ja tuleviku ainetel.

Kuulutaja 

Sandra Iva ja Mehis Saaber balletietenduses „Rock-a-Rella“ - kaasaegne Tuhkatriinulugu, mis jõuab tänavuse Sügisese Balletiõhtu lavale 
Rakvere Teatris. Foto: Dmitri Vorobjov

MÕNE REAGA

RMK hirvekaamera alus-
tab kümnendat hooaega
Hirvi ahvatlev söödaplats meelitab 
vaataja rõõmuks ilmade külme-
nedes loomi kaamera ette õhtus-
tama. RMK hirvekaamera asub 
Lääne-Saaremaal, mis on Eesti üks 
hirverikkamaid piirkondi. Kaame-
ra paigaldatakse söödaplatsile igal 
hilissügisel ja nii juba alates 2014. 
aastast. 

„Igal hirvekaamera hooajal on 
olnud oma eripära nii hirvede 
tegemistes kui ka hirveplatsi kü-
lastanud erinevate loomaliikide 
näol. Alanud juubelihooaja esi-
mestest päevadest on elevust te-
kitanud igapäevaselt porgandeid 
krõmpsutav rebane. Tore on see, 
et sel sügisel tulevad koos platsile 
nii pullid, lehmad kui ka hirve-
vasikad. Mõnelgi aastal on siin 
maiustanud enamasti vaid hirve-
pullid,“ lausus zooloog ja loodus-
fotograaf Tiit Hunt.

Hirvede seiklustele saab ko-
dust lahkumata kaasa elada Riigi-
metsa YouTube kanalil. Loodus-
kaameraid haldab ja seal toimuvat 
vahendab Tiit Hunt, kelle pike-
maid postitusi looduses toimuvast 
saab lugeda RMK loodusblogist.

Kuulutaja
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Rakvere
Lääne 36

Tel 511 0286

LAOMÜÜK

Lepapuidust mööbel
sauna ja suvilasse,

põrandarestid

REISKA PA OÜ

PARIMAD HINNAD

V -oodrilauad lavalauad
ka termotöödelduna,

KÜLMUTASIME HINNAD
AASTA LÕPUNI

KÜLMUTASIME HINNAD
AASTA LÕPUNI

KÜLMUTASIME HINNAD
AASTA LÕPUNI

• PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID,
KROHVIALUSPLAADID
• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS
KÜLMUTASIME HINNAD

AASTA LÕPUNI
KÜLMUTASIME HINNAD

AASTA LÕPUNI
KÜLMUTASIME HINNAD

AASTA LÕPUNI

Hauapiirete ehitamine ja renoveerimine,
hauakivide pesu, liiva ja killustiku vahetus
ning muud tööd surnuaias.

Küsi nõu ja pakkumist:
tel. 5592 3491; hauaplatsihooldus@muhkel.ee

Hauaplatside korrastamine üle EestiHauaplatside korrastamine üle EestiHauaplatside korrastamine üle Eesti

Tegeleme ainult Lääne-Virumaal
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