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TEL 5566 9440
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Narva tn 17, Rakvere E-R 8-16, L 9-12, P-suletud

Rakvere Kütteladu müüb:
* PUITBRIKETT ÜMMARGUNE

* PUITBRIKETT KASK

* SAEPURUGRAANUL

* TURBABRIKETT

1 t

0,960 t

0,975 t

~0,850 t

195 €

170 €

210 €

6 ja 8 mm

160 €

125 €

185 €
130 €150 €

HINNAD KEHTIVAD NOVEMBRI LÕPUNI!
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Nr Juht Rahvus Kaardilugeja Rahvus Auto Klass Registreerija

8 OTT 
TÄNAK

EST MARTIN 
JÄRVEOJA

EST HYUNDAI
I20 COUPE WRC

WRC HYUNDAI 
MOTORSPORT N

2 GEORG 
GROSS

EST RAIGO 
MÕLDER

EST FORD
FIESTA WRC

WRC OT RACING

3 GEORG 
LINNAMÄE

EST VOLODYMYR 
KORSIA

UKR VOLKS-
WAGEN
POLO R5

R5 ALM MOTORSPORT

4 RAUL 
JEETS

EST ANDRUS 
TOOM

EST ŠKODA
FABIA R5

R5 TEHASE AUTO

5 OLE CHRISTIAN 
VEIBY

NOR JONAS 
ANDERSSON

SWE HYUNDAI
NG I20 R5

R5 HYUNDAI 
MOTORSPORT N

6 PRIIT 
KOIK

EST KRISTO 
TAMM

EST FORD
FIESTA R5

R5 OT RACING

7 ROBERT 
VIRVES

EST MARKO 
RINGENBERG

EST FORD
FIESTA R5 MKII

R5 ESTONIAN AUTOSPORT 
JUNIOR TEAM

9 GREGOR 
JEETS

EST KULDAR 
SIKK

EST ŠKODA
FABIA R5

R5 TEHASE AUTO

10 RAKAN
ALRASHED 

SAU MARKO 
SALMINEN

FIN VOLKS-
WAGEN
POLO R5

R5 PRINTSPORT

11 KALLE 
ARKKANEN

FIN KRISTIAN 
TEMONEN

FIN ŠKODA
FABIA R5

R5 PRINTSPORT

12 ANDRE 
KIIL

EST SILVER 
SIMM

EST HYUNDAI
NG I20 R5

R5 KIIL RACING

14 VLADAS 
JURKEVIČIUS

LTU AISVYDAS 
PALIUKENAS

LTU ŠKODA
FABIA R5

R5 VLADAS 
JURKEVIČIUS

15 KASPAR 
KASARI

EST JAKKO 
VIILO

EST FORD
RALLY 4

R2 OT RACING

16 JOOSEP RALF 
NÕGENE

EST SIMO 
KOSKINEN

EST FORD
FIESTA

R2 CKR ESTONIA

Võistlejate nimekiri

Laupäeval toimub 
Kehala ralli

Uljaste soo

Saarjärv

Ädara jõgi

Aravuse
järv

Sirtsi soo

Sirtsi oja

Voore jõgi

Voore jõgi

Voore jõgi

Valgesoo

Voore soo

Lillemaa järv
Udujärv

Udujärve
soo

Vetiku oja

Sõmeru jõgi

Nõmmise soo

Uljaste
järv

Nuuskuri soo

Kabala raba

Voorse 
Kassamäe soo

Mustjärv

Mädajärv

Pada jõgi

Näpi oja

Sae

Kõrma

Anguse

Aasuvälja

Kannastiku

Karkuse

Aravuse

Männikvälja

Aruvälja

Viru-
Jaagupi

Vinni

Ulvi

Viru-Kabala

Vetiku

Nurkse

Allika

Kantküla

Kehala

Miila

Muru

Mõdriku

Nõmmise

Voore

Kakumäe

Põlula

Palasi

Lavi

Mõedaka Nüri

Uljaste

Satsu

Sonda

Võhma Rahkla

Aarla

Katku

Koovälja

Rägavere

Kaarli

Sämi-Tagaküla

Raudlepa

Sämi

Sõmeru

Raudvere
Vaeküla

SS5,6,7

SS2,4,9

SS1,3,8 1

 

KEHALA RALLI
2020

kehala.ek

SS1 Põhjakeskus 7,35 08:43
SS2 Grossi Toidukaubad 2,74 09:15
SS3 Põhjakeskus 2 7,35 09:44
SS4 Dektum Ehitus 2,74 10:16
SS5 Ehmofix Autohooldus 8,88 11:25
SS6 Eesti Teed 8,88 12:28
SS7 Estpur.ee 8,88 14:05
SS8 Hotell Wesenbergh 7,35 15:07
SS9 Prike 2,74 15:31

km time

14. novembril leiab Rakvere lähedal asuvas Kehala autospordikomplek-
sis aset ühepäevane miniralli. Starti on oodata 14 ekipaaži kolmes ma-
sinaklassis: WRC, R5 ja R2. Ralli esimesele kiiruskatsele antakse start 
kell 8.43 Kehala Ringi kompleksist ning kogu päeva vältel sõidetakse 
kolm erinevat lisakatset kokku kolmel korral kogupikkusega 56,91 km.

TEEDE SULGEMISED 
KEHALA RALLI 

2020 AJAL
Vinni vallas

Sonda – Mädaoja – Rihula, tee suletud laupäeval 14.11 
kell 10.30–14.30.

Palume mõistvat suhtumist.

Kehala ralli korraldusmeeskond
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MUST KROONIKA 

Isamaa Rakvere osakonna ju-
hatus esitab oma teisipäeval 
toimunud arutelu tulemusena 
Rakvere abilinnapea kandi-
daadiks linnavolikogu majan-
duskomisjoni esimehe Kert 
Karuse.

„Otsustasin kandideerida 
abilinnapeaks, sest see an-
nab võimaluse teha midagi 
olulist ja praktilist linna-
elanike heaks. Olen linna-
elanikelt saanud valimistel tu-
geva mandaadi ning see usal-
dus julgustas mind seda ot-
sust tegema, et loobuda seni-
sest pikaaegsest tööst justiits-
ministeeriumis. Minu täht-
saimaks ülesandeks abilinna-

pea ametis on tagada sisuline, 
avatud ja kvaliteetne koostöö 
linnavalitsuse, volikogu ning 
volikogu majanduskomisjo-
niga, mis on suunatud Rakve-
re linna parema konkurentsi 
positsiooni saavutamiseks 
naaberomavalitsuste ees,“ 
kommenteeris Karus.

Isamaa Rakvere osakonna 
juht Ain Suurkaev: „Võimul 
ei tule olla, vaid tegutseda. 
Konkurents omavalitsuste 
vahel uute elanike saamise ja 
ettevõtluse tekkimise hoo-
gustamiseks vajab suuremat 
ambitsiooni. Need arutelud 
lahenduste leidmiseks poliiti-
lise võimu tasandil tuleb ava-

da. Järelejäänud üksteist kuud 
on piisavalt pikk aeg tegemist 
vajava käimatõmbamiseks.“

Rakvere abilinnapea Rainer 
Miltop teatas oma erakon-
nast lahkumist ja abilinnapea 
kohalt tagasiastumisest 3. 
novembril. Uue abilinnapea 
saab Rakvere linnavolikogu 
ametisse nimetada oma 18. 
novembri istungil.

Kert Karus on erakond Isa-
maa liige alates 2003. aasta lõ-
pust. Kohalike omavalitsuste 
volikogu valimistel 2017. aas-
tal kogus ta 155 valija toetuse.

Kuulutaja

Isamaa esitab Rakvere abilinnapea kandidaadiks Kert Karuse

VARGUS
9. novembril teatati politseile, et 7. novembril varastati 
Tapa linnas Jaama tänava poest 51-aastase naise rahakott. 
Tekitatud kahju ja juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse 
välja alustatud kriminaalmenetluse käigus.

TULEKAHJU
9. novembril kell 16.55 said päästjad väljakutse Kundasse, 
kus Kasemäe tänaval asuva viiekordse elumaja ühes korteris 
töötas suitsuandur ning oli tunda kärsahaisu. Omanik ust ei 
avanud, mistõttu avasid päästjad ukse ise ning leidsid eest 
tulekahju magamistoas. Esialgsetel andmetel hooletust suit-
setamisest alguse saanud põleng oli süüdanud teki, padja ja 
põrandavaiba. Joobetunnustega korterielanik anti tervise-
kontrolliks üle kiirabile. Tulekahju kustutati kella veerand 
kuue paiku.

VILJAPÕLENG
7. novembril kell 14.53 said päästjad väljakutse Väike-
Maarjasse, kus Vao külas asuva viljakuivati juures põlesid 
ladustatud viljajäätmed. Tööle saabunud kopajuht püüdis 
põlengut küll ise kustutada, kuid sai kiiresti aru, et ta vajab 
ka päästjate abi. Päästjad tuvastasid saabudes, et umbes tu-
hat tonni ladustatud viljajäätmeid olid seest kuumenenud 
ning iga hetk võis tekkida uus isesüttimine. Põleng ning oht 
edasisele süttimisele likvideeriti kell 16.09.

Viljapõleng. Foto: Päästeamet

Novembris on ööpäeva 
jooksul laekuvate ko-
roonaviiruse testide po-
sitiivsed tulemused näi-
danud üha kasvavat 
trendi, ületades saja, 
kahesaja ning eilehom-
mikuste andmete põh-
jal ka kolmesaja piiri. 
Valitsus tugevdas meet-
meid, terviseamet alga-
tas kampaania ning 
mitmed asutused kar-
mistavad reegleid.

Liisi Kanna

Valitsus kiitis teisipäevasel 
kabinetinõupidamisel heaks 
meetmed, mida rakendada, 
et piirata üha laialdasemaks 
muutuvat koroonaviiru-
se levikut. Karmistati pii-
ranguid nii kaubanduset-
tevõtetes kui toitlustus- ja 
meelelahutusasutustes.

Ühistranspordis, kauban-
dusettevõtetes, kontsertidel, 
teatris ja kinos tuleks kanda 
maski või katta nina ja suu. 
Kaubandusettevõtetes hak-
kab taas kehtima 2+2 reegel, 
lisandub ka toitlus- ja meele-
lahutusasutustes inimeste 
gruppide vahel kahemeetrise 
vahemaa reegel. Samuti pii-
ratakse viimaste lahtioleku-
aega alates keskööst kuni kel-

Pingutatakse viiruse leviku tõkestamiseks
Muutused Rakvere 
tervisekeskuse 
töökorralduses
Esmane pöördumine toimub 
pereõe kabineti telefoni teel, 
vastuvõtu aega saab broneeri-
da ainult telefoni teel. Kohale 
tohib minna ainult eelneval kok-
kuleppel pereõe või perearstiga 
ja võimalikult täpselt kokku-
lepitud ajaks. Alates 16.11.2020 
on nii I kui II korruse uksed lu-
kustatud ja sisenemiseks tuleb 
helistada pereõele.

Alates kümnendast eluaas-
tast on tervisekeskuses kohus-
tuslik kanda maski, palutakse 
desinfi tseerida käed ning jär-
gida ooteruumides 2+2 reeglit. 
Tervisekeskusesse palutakse 
minna üksinda, vajadusel (lap-
sed, liikumispuudega patsien-
did, vanurid) koos ühe saatjaga.
Ägeda haiguse sümptomitega 
patsientidele broneeritakse 
ajad tööpäeva lõpus.

la kuueni hommikul.
Terviseamet käivitas teisi-

päeval aga neli nädalat kestva 
vastutustundlikkusele suuna-
tud sotsiaalkampaania „Hoia-
me Eesti elu avatud!“, millega 
kutsub Eesti elanikke üles jär-
gima viit põhireeglit enda ja 
oma lähedaste kaitseks.

„Viiruse teine laine on ko-
hal ja selle kestvus võib olla 
suurem kevadisest lainest,“ 
ütles terviseameti peadirektor 
Üllar Lanno. „Meie eesmärk 
on hoida Eesti elu avatud, 
kuid selle saavutamiseks peab 
iga Eesti elanik järgima viite 
põhireeglit – püsima haigena 
kodus, hoidma teiste inimes-
tega vähemalt kaks meetrit 
distantsi, kandma rahva-
rohketes kohtades maski, 
pesema hoolsalt käsi ja laadi-
ma oma telefoni HOIA mo-
biilirakenduse, mis teavitab 
võimalikust kokkupuutest 
nakatunuga.“

Täiendavaid meetmeid 

võetakse järk-järgult kasutu-
sele ka asutusepõhiselt, teiste 
hulgas muudavad töökor-
raldust mitmed meditsiini-
asutused. Näiteks andis Rak-
vere tervisekeskus teada, et 
alates esmaspäevast on nende 
töökorraldus muutunud.

Lisameetmete rakendami-
sest on teavitanud ka kaitse-
vägi, kes piirab muuhulgas 
ajateenijate väljaloale luba-
mist. „Kaitsevägi on osa ühis-
konnast ja me vastutame vii-
ruse leviku tõkestamise eest 
Eestis sama palju kui teised. 
Selles valguses saab lähiajal 
kindlasti olema piiratud lin-
nakute ja avaliku ruumi va-
heline liikumine,“ ütles kait-
seväe peaarst kolonelleitnant 
Targo Lusti.

„Mida vähem me loome 
kontakte erinevate isikute 
gruppide vahel, seda tõhusa-
malt piirame levikut. Raken-
dame viirushaiguse sümpto-
mitega isikute puhul kohest 

isolatsiooninõuet, positiivse 
koroonatesti puhul laiendame 
nõuet lähikontaktsetele,“ üt-
les kolonelleitnant Lusti ja li-
sas, et haigusnähtudega tööle 
tulek pole aktsepteeritav ning 
ajateenijate, liitlaste ja teis-
te isikute puhul, kel puudub 
võimalus koduseks isolatsioo-
niks, rakendatakse väeosa-
sisest isolatsiooni.

Pilt on illustratiivne. Foto: freepik.com
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Rakvere ametikooli tis-
leri eriala õpetaja Tõnu 
Suurkaev käib välisriiki-
des nii ise teadmisi am-
mutamas, praktikal ole-
vaid õpilasi vaatamas 
kui messe külastamas. 
Ametikoolis nimetatak-
se Tõnu õpirände kõige 
suuremaks sõbraks.

Liisi Kanna

Hiljuti pälvis Tõnu Suurkaev 
Erasmus+ programmi tun-
nustuse – ta on üks neljast 
aasta õpiränduri laureaadi 
tiitli saajatest haridustöötaja-
te kategoorias. „Muidugi on 
päris hea meel sellise au osali-
seks saada,“ rõõmustas Tõnu, 
kelle jaoks on tunnustus üht-
lasi justkui kingituseks, sest 
Kuulutaja külaskäigule järg-
nenud päeval tähistas õpetaja 
Tõnu 60. juubelit.

Tõnu on Rakvere ameti-
koolis õpetajaametit pidanud 
12 aastat ning selle aja jooksul 
järjepidevalt väliskoostööd 
arendanud – ta käib aktiiv-
selt nii üksi kui koos õpi-
lastega välismaal kogemusi 
omandamas ning võõrustab 
meelsasti külalisõpetajaid 
ja -õpilasi.

Ning seda nii töö- kui vabal 
ajal. Tõnu tutvustab rõõmu-
ga väliskülalistele ametikooli 
võimalusi, otsib ettevõtteid 
praktikantide tarbeks, kor-
raldab väljasõite Eestimaa 
avastamiseks ning tagatipuks 
valmistab ametivendadele ka 
maitsvaid õhtusööke ja võtab 
nood koguni sulgpalliringi 
kaasa. Ametikoolis räägitakse, 
et just tänu Tõnule soovivad 
välispartnerid Rakeveresse 
külla tulla ja niisugused soo-
jad suhted on suureks abiks 
meie noortele välispraktikate 
organiseerimisel.

Nii oli ka näiteks siis, kui 
algas koostöö Sloveeniaga. 
„Sloveenia õpetajad käisid 
meil külas. Teadmata seda, et 
ma sinna neilegi kunagi külla 
sattun, näitasin siinseid ma-
sintöötlemise õppimise või-

Õpirändurist õpetaja hindab kõrvutamise võimalust

Tõnu Suurkaevu sõnul on arvutitel tänapäeval tisleritöös suur roll, näiteks taustaks olevat CNC-pinki juhitakse arvutiprogrammi kaudu. 
Foto: Liisi Kanna

Rakvere ametikooli väliskoostöö toimib
„Neid õpetajaid on meil tegelikult päris palju, kes 
erialaselt välisriike külastavad. Aastas kuskil 10–
12 õpetajat käib ise õpirändes. Ja siis on neid, kes 
käivad vahepeal vaatamas, kuidas nende õpilastel 
läheb. Lisaks väiksed koolitused-seminarid. Selles 
osas mina võin küll öelda, et meie õpetajad on ikka 
juba päris rahvusvahelised,“ rääkis Rakvere ameti-
kooli rahvusvaheliste projektide juht Katre Lomp.

„Kui jätame koroona kõrvale, siis rahvusvaheline 
koostöö toimib meil väga hästi. Kõigil erialadel on 

võimalik õpirändesse minna. Hästi palju kasu on 
olnud just sellest, kui eriala õpetajad käivad kuskil 
ise kohal, saavad seal teiste koolide õpetajatega 
tuttavaks. Siis hakatakse juba arutama, et kui üks 
saadaks enda õpilased, kas teine siis saaks enda 
omi vastu saata jne. Normaalaastal käib meil üle 50 
õpilase välisriigis praktikal ja üldjuhul me võtame 
umbes samapalju õpilasi erinevatelt erialadelt vastu 
ka,“ lisas Lomp õpilaste rände kohta.

malusi, andsin tundi ja käisin 
ka Eestimaad tutvustamas – 
rabades ja mägedes. No tuha-
mägi on meil siin kõrval selli-
ne eksootilisem koht,“ rääkis 
Tõnu muhedalt.

Umbes aasta pärast oligi 
aga Tõnu Erasmus+ prog-
rammi kaudu külas nende-
samade õpetajate kooli Slo-
veenias. „On väga tore, kui sa 
võtad siin külalisi vastu, tut-
vustad neile oma maad ja kul-
tuuri ning hiljem siis sinulegi 
näidatakse sealset ja võetak-
se soojalt vastu,“ rõõmustas 
Tõnu ägeda koostöö üle.

„Sain kogeda näiteks seda, 
et meil ei ole küll üks-ühele 
ühist õppekava, aga kui vaa-
tad sealseid tegevusi, siis nad 
teevad täpselt seda sama asja, 
mis meiegi. Samamoodi õpiti 
seal tegema nii taburetti kui 
intarsiat,“ rääkis õpirändurist 
õpetaja Sloveenias nähtust.

Tõnu meelest ongi teiste 
koolide külastamine oluline ja 

põnev, et näha, kuidas mujal 
tehakse. Sageli on kasutata-
vad praktikad üsna ühesu-
gused. „Õpilased näevad siis 
ka, et mitte mina ainult siin 
ei käsi nõndamoodi teha, 
vaid teistes riikides samuti,“ 
arutles tisleriõpetaja, lisades, 
et õpilased võiksidki välis-
praktikatel justnimelt ka ha-
ridusasutusi külastada, mitte 
üksnes ettevõtetes toimetada, 
sest koolide väisamine annab 
võrdlusmomendi.

Vahel tuleb ette ka 
vau-efekti ning teistsugu-
seid lahendusi. Üks meel-
dejääv külastus oli Tõnu 
jaoks Prantsusmaa puidu-
kooli, mis ongi puiduvald-
konna erinevatele ametitele 
spetsialiseerunud.

„Meie peame oma eriala-
tundides kokku võtma kõik 
asjad – õpetame intarsiat, 
puidu käsitsi töötlemist ja 
puitskulptuuride tegemist, 
masintöötlemist. Teeme kor-

pus- ja karkassmööblit, õpe-
tame uste akende ja treppide 
valmistamist. Kõik on ühte-
kokku pressitud. Saad kolme 
aasta jooksul pealiskaudselt 
kõike natukene näidata,“ rää-
kis õpetaja Tõnu.

„Seal puidukoolis oli see-
vastu neli eraldi kursust: 
mööbel, puitkonstruktsioo-
nid, puidu kunstiline töötle-
mine ning uksed, aknad, ja 
trepid,“ selgitas ta, lisades, et 

kursuse pikkus on tolles koo-
lis samuti kolm aastat, kes 
soovib, saab neljandal aastal 
üht eriala lisaks õppida.

Tõnu hinnangul oleks 
analoogne puiduvaldkonna 
kitsamateks erialadeks lahu-
tamine mõistlikum ka Eestis. 
„Sest praegu on õpilaste jaoks 
aega vähe. Jõuad ise ette näi-
data ja mõni kiirem jõuab 
võib-olla korra järele ka teha, 
aga see tempo on õpilaste 
jaoks liiga kiire,“ selgitas ta, 
miks võiks mõelda prantslas-
telt šniti võtmisele.

Tõnu on kooliga seoses 
rännanud mitmetes teisteski 
riikides, kõige enam aga Sak-
samaal. Seal ei käi Tõnu mit-
te ainult õpirändes, vaid ka 
vaatamas, kuidas meie poistel 
sealne praktika läheb. Aga hea 
õpetaja oskab alati ka enda 
jaoks midagi harivat leida. 
Nii näiteks plaanib Tõnu, kui 
koroonakriis lubab, sel ke-
vadel Saksamaale praktikale 
minevate õpilaste külastami-
sega ühendada Ligna puidu-
töötlemismasinate messil käi-
gu, mis samal ajal sealsamas 
lähedal toimuma peaks.

Saksamaal puiduvaldkon-
na messidel on Tõnu käinud 
oma 15 korda, suurem osa 
nendest oma eelmise ame-
tikohaga seoses, kus oli eri 
riikide messide külastamine 
töö osaks. Reisipisik ja välis-
koostöö arendamise soov 
ongi osalt n-ö kaasa tulnud 
Aru Grupi tehnoloogi ametis 
olemise ajast. Just varasem 
kogemus erasektoris on Tõ-
nule andnud teisigi tugevusi, 
näiteks omab ta suurt hulka 
tuttavaid ka siinsete puidu-

sektori ettevõtjate hulgas 
ning see tuleb kasuks nii õpi-
lastele parktikakohtades leid-
misel kui hilisema töökoha 
otsingute toetamisel.

Tõnul on valdkonnast hu-
vituvate noortega soojad suh-
ted ning ta on kursis ka pal-
jude lõpetanute edasiste tege-
mistega. Vahel küsitakse nõu 
ja abi tööotsinguil, teinekord 
jällegi sattub Tõnu mõne oma 
kursuslasega kokku hoopiski 
siis, kui tema endine õpilane 
juba puidusektoris firma loo-
nud on.

„Au on töötada Rakvere 
ametikoolis ja oma teadmi-
si-kogemusi noortele eda-
si anda. Neid teadmisi, mis 
on eluaja jooksul tulnud, on 
saanud õpilastele rakendada 
ka isegi parema infotehno-
loogia kasutuselevõtu näol,“ 
rõõmustas Tõnu, et tema va-
rasem kogemus Aru Grupi 
tehnoloogina selleski osas ka-
suks tulnud. „Seal olid CNC-
pingid. Nüüd on meil koo-
lis ka juba viis aastat need 
olemas.“

Tõnu meelest ongi tisleri-
töö üheks põnevaks küljeks, 
mis kohe alguses ka õpilas-
tele selgeks tuleb teha, et 
tänapäeva tehnoloogia juu-
res ongi arvutiga töötamine 
selle ameti osaks. Niisiis, kui 
nii mõnigi võiks küsida, kas 
praegune nutipõlvkond üldse 
sellise traditsioonilise ameti 
vastu huvi võiks tunda, siis 
tuleb välja, et itimaailmal on 
puiduvaldkonnas väga suur 
osa. Ning vähemalt praegu, 
vähemalt Rakvere ameti-
koolis tisleri erialal õpilastest 
puudust pole.
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PAKUN TÖÖD

• Pakkuda tööd laudatrakto-
ristile/mehhaanikule Lääne-
Virumaal, Haljalas asuvas 
veisefarmis. Lisainfo tel 5348 
5870

• Pakun tööd võsalõikajale. Tel 
5199 6563

• Otsime enda meeskonda 
C-kategooria autojuht-ope-
raatorit survepesuautole. Tel 
5194 4298 

OTSIN TÖÖD 

 • Kogemustega, kohusetundlik 
kojamees soovib leida tööd. 
Telefon 5565 4047

M öödunud reedel sai 
teoks Vinni val-
la noortevolikogu 

ja Eesti Noorteühenduste 
Liidu ühine ettevõtmine – 
Lääne-Virumaa Osaluskoh-
vik 2020. Osaluskohvikud 
toimuvad igal aastal üle Ees-
ti ning on juba 2008. aastast 
alates olnud kohtumiskohaks 
noortele ning noortemeelse-
tele, ametnikele ja otsustaja-
tele, et üheskoos leida päeva-
kajalistele probleemidele 
lahendused.

Päeva avasid Eesti Vabarii-
gi presidendi Kersti Kaljulaidi 
ja Vinni vallavanema Rau-
no Võrno tervitused. Presi-
dent vastas videotervituses 
küsimustele infoküllasusega 
toimetulekust ning andis soo-
vitusi noortele, kes järgmisel 
aastal valima lähevad.

Üle 60 osaleja said päeva 
jooksul arutleda viiel erine-
val teemal, mis on täna Eestis 
väga aktuaalsed. Laudkon-
dades räägiti nii valimistest, 

eriolukorrast ja distantsõp-
pest, huvitegevuse kättesaa-
davusest, kliimamuutuste 
mõjust oma kodukohale kui 
ka vaimsest tervisest.

Noorte sõnul on huvitege-
vuse kättesaadavuse võtme-
kohtadeks ürituste reklaa-
mimine (sh sotsiaalmeedias) 
ning huviringide sidumine 
hinnetega. Lisaks soovitakse, 
et ka noortekeskustes toi-
muksid huviringid. Noored 
toetavad kliimamuutuste 
vastu võitlemist ning ena-
mik on nõus ise käed külge 
panema, näiteks prügi taas-
kasutades või rohkem jala 
liikudes. Eriolukorrast ja 
distantsõppest kõnele-
des toodi probleemkoh-
tadena välja suur õppe-
koormus, ühise õppe-
platvormi puudumine ning 
erivajadustega õpilaste vaja-
dus kontaktõppe järele.

Pärast lõunapausi oli aeg 
meelelahutuseks. Noori tuli 
naerutama Comedy Esto-

nia stand-up koomik Karl-
Alari Varma, kes sai väga 
sooja vastuvõtu osaliseks.

Päeva teises pooles asen-
dus arutelu laudkondades 
ishbowl’iga ehk akvaariumi-
ga, mis on osalejaid kaasav 
edasiarendus aruteluringist. 
Arutelu toimus nelja inimese 
vahel, ülejäänud osalejad istu-
sid ringis nende ümber. Kui 
keegi soovis sõna võtta, sai 
siseringis olevatest inimestest 
kellegi välja vahetada. Fish-
bowl’is sai oma arvamust aval-
dada sellistel teemadel, nagu 
COVID-19 mõju meie tule-
vikule, USA presidendivali-
miste mõju Eestile, LGBTQ+, 
abort, osaluskohvikute ja 
noorteürituste vajadus ning 
huvi nende vastu.

Arutelud olid väga sisu-
kad ja juttu jätkus kauemaks. 
Noorte sõnul peaksid inime-
sed saama valida, kellega abi-
ellutakse, nende arvates on 
samasooliste abielu normaal-
ne, kuigi paljud inimesed seda 

Eestis ei poolda. Aruteludest 
jäid kõlama mõtted „armastus 
on armastus“ ja „Eestis on ras-
ke olla teistsugune“. Abordi 
teemal valitses üksmeel: see 
peaks olema iga naise enda 
valik. Osaluskohvikut iseloo-
mustati kui arendavat ja tore-
dat üritust. Noorte jaoks on 
oluline arvamuse avaldamine 
ning see, et nende arvamusi 
võetakse ka kuulda.

Vinni valla noortevolikogu 
tänab omalt poolt kõiki osale-
jaid ning koostööpartnereid. 
Oli väga meeleolukas ja sisu-
tihe päev!

Lääne-Virumaa Osalus-
kohvik 2020 toimus Roela 
rahvamajas. Üritus on üks 
osa „Noorelt noorele – osa-
lusest lähemalt“ projektist, 
mida toetab SA Archimedese 
noorteagentuur Erasmus+ 
programmist.

Triinu-Liis Kullik,
Vinni valla noortevolikogu 

aseesimees

Roelas toimus osaluskohvik
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TÄNA MAAILMAS

Täna 113 aastat tagasi, 
13. novembril 1907. 
aastal sooritas esimene 
inimene maailmas õhu-
lennu helikopteriga. 
Selle saavutusega sai 
hakkama prantsuse 
mehhaanik ja leiutaja 
Paul Cornu, kes oli sel-
lal 26 aastat vana.

Allan Espenberg

1881. aastal sündinud Paul 
Cornu oli pere vanim laps, 
kusjuures lapsi oli selles pe-
res viisteist. Poiss oli üheksa 
aastane, kui pere kolis elama 
Lisieux’ linna Normandias. 
Kuna väikeärimehest isal oli 
perekauplus, mis müüs auto-
sid, jalg- ja mootorrattaid, siis 
abistas väike Paul meelsasti 

sageli oma isa. Nii aitas poiss 
parandada erinevaid rattaid ja 
õmblusmasinaid ning mõtles 
välja uut tüüpi jalgrattaid.

Juba lapseeast alates oli 
Paulil suur tung leiutamise 
poole, mida tema isa ka igati 
tunnustas. Juba 14-aastaselt 
tegi Paul oma esimese tõsise-
ma leiutise, kui konstrueeris 
temperatuuri reguleerija in-
kubaatori jaoks. Umbes samal 
ajal joonistas ta ka dirižaabli 
ehitamise plaani.

1907. aastaks oli Paul Cor-
nu arvel juba hulgaliselt eri-
nevaid leiutisi: mootoriga 
jalgratas, rotatiivmootor, 
auru jõul liikuv kolmerattali-
ne jalgratas. Lisaks oli ta pro-
jekteerinud väikse auto kahe 
sisepõlemismootoriga ja ilma 
käigukastita.

Kuid maapealsete trans-
pordivahendite kõrval hak-
kas noormees üha suuremat 

1907: esimene inimene tõusis helikopteril õhku
huvi tundma lennunduse ja 
õhusõidu vastu. Nii unistas 
ta leiutada vertikaalselt õhku 
tõusvat ja maanduvat lennu-
aparaati, mis tema arvates 
oleks tunduvalt kasulikum 
õhusõiduk kui aeroplaan. 
Vaatamata sellele, et Leo-
nardo da Vinci oli juba enam 
kui neli sajandit varem tei-
nud jooniseid mitmesugustest 
helikopterilaadsetest lennu-
aparaatidest, polnud senini 
veel kellelgi olnud õnne tõsta 
mõni helikopterimudel õhku.

Kõigepealt lõi Cornu kahe 
propelleriga helikopteri mu-
deli, mille pani liikuma väike 
mootor, millel oli ainult kaks 
hobujõudu. Selle aparaadi 
kaal oli kõigest 13 kilogram-
mi ning see tegelikkuses ka 
funktsioneeris. Cornu de-
monstreeris oma kopterit 4. 
oktoobril 1906. aastal koha-
liku kolledži sisehoovis. Ülla-
tunud publiku ees tõusis väi-
ke helikopter õhku.

Püsis õhus 20 sekundit
Paul Cornu oli esijoones leiu-
taja, mitte ärimees, mistõttu 
polnud tal võtta kusagilt raha 
oma edasiste ideede reali-
seerimiseks. Aga pärast seda 
demonstratsioonlendu sai 
Cornu paugupealt kuulsaks 
ja tema andest hakati kõikjal 
rääkima, sealhulgas ka aja-
kirjanduses. Nüüd tuli mehele 
appi tema enda kodulinn, mis 
aitas lahkete annetajate abil 
leidurit rahaliselt, mistõttu 
Cornu sai asuda ehitama suu-
remat ja võimsamat kopterit, 
mis oleks suuteline õhku tõst-
ma ka inimese.

Lennunduse algusaegadel 
tehti paljud leiutised iseõppi-

nud andekate üksikinimeste 
poolt, nagu selleks oli ka Paul 
Cornu. Seejuures korralda-
ti samal ajal sageli auhinna-
fondidega võistlusi, mis in-
nustasid leiutajaid uusi asju 
välja mõtlema. Ühe taolistest 
auhindadest asutas Pariisi ju-
rist ja filantroop ning Prant-
susmaa lennuklubi asutaja 
Ernest Archdeacon (1863–
1950). Võitja võis arvestada 
50 000 frangiga, kui ta suudab 
õhust raskema lennuaparaa-
diga tõusta ühe kilomeetri 
kõrgusele. Muide, 1908. aas-
tal sai Archdeacon’ist väideta-
valt esimene Euroopa reisija 
aeroplaanil, mida piloteeris 
Henri Farman.

Töö lennumasina kallal 
võttis palju aega ja energiat 
ning sellele kulus terve aasta. 
Cornu helikopteril oli kaks 
kahe labaga tiivikut. Taoline 

skeem oli valitud reaktiiv-
momendi tasakaalustami-
seks. Raam oli valmistatud 
õhukeseseinalistest torudest 
ning mootoriks oli 8-silind-
riline ja 24-hobujõuline vesi-
jahutusega „Antoinette“.

13. novembril 1907 suutis-
ki Cornu oma kopteri maast 
üles tõsta ja sooritada esma-
kordselt vertikaallennu. 260 
kilogrammi kaalunud lennu-
aparaat koos leiutajaga tõusis 
pooleteise kuni kahe meet-
ri kõrgusele maapinnast ja 
püsis õhus umbes 20 sekun-
dit. Teistel andmetel ker-
kis kopter maapinnast siiski 
vaid 50 kuni 60 sentimeetri 
kõrgusele.

Cornu peamiseks saavutu-
seks oli katse muuta kopter 
juhitavaks. Selleks paigaldas 
leiutaja propellerite alla spet-
siaalsed alused, mis tõrjudes 
propelleritelt tulevat õhu-
voolu andsid lennumasinale 
teatava manööverdusvõime. 
Ehkki Cornu kopter oli ik-
kagi halvasti juhitav, oli ta 
probleemi lahendamisele 
väga lähedal ja tegutses õiges 
suunas.

Pealtvaatajad olid „lenda-
va jalgratta“ lennust vaimus-
tuses. Vaatamata sellele, et 
Cornu teenis oma leiutisega 
hulgaliselt raha, jäi tal Arch-
deacon’i poolt välja pandud 
peaauhind siiski saamata. 
Selle võitis aasta hiljem teine 
prantslasest aviaator Henri 
Farman, kes tõusis oma len-
nukiga kilomeetri kõrgusele.

Õnnetu surm 
pommiplahvatuses
Paul Cornu ei jäänud saavu-
tatule pidama, vaid jätkas nii 

leiutamist kui inseneritööd. 
Samal ajal polnud tal aega 
pere jaoks, mistõttu jäi ta elu 
lõpuni vallaliseks ja tal pol-
nud ka lapsi. Aga suri ta Teise 
maailmasõja ajal 1944. aastal, 
kui liitlasväed pommitasid 
Prantsusmaa rannikut ja alus-
tasid maabumist Normandias. 
Selle rünnaku käigus sai Cor-
nu elumaja pommitabamuse 
ja leiutaja hukkus.

Cornu originaalhelikopter 
pole säilinud, aga 2007. aastal 
ehitati jooniste abil Prant-
susmaal selle koopia. Selle 
katsetused näitasid, et lennu-
aparaat on tõepoolest suuteli-
ne maapinnalt õhku tõusma, 
kuid seda juhtida polnud len-
nu ajal võimalik. Teise koopia 
Cornu helikopterist ehitasid 
samal aastal sakslased Büc-
keburgi kopterimuuseumi 
tarbeks.

Aga esimese eduka ver-
tikaallennu korraldasid 
prantslastest vennad Louis ja 
Jacques Bréguet, keda juhen-
das professor Charles Richet. 
See toimus 24. augustil 1907. 
aastal ja seda kuupäeva loe-
taksegi helikopteri sünnipäe-
vaks. Vendade kopter polnud 
juhitav, selles polnud pilooti 
ja lend toimus köie abil. Kop-
ter, mis kaalus 578 kilo ning 
oli varustatud kahe mootori 
ja nelja propelleriga, tõusis 
poole meetri kõrgusele maa-
pinnast ja püsis õhus umbes 
minuti. Kuu aja pärast kor-
dasid vennad kopterikatset ja 
siis suudeti tõsta kopter juba 
pooleteise meetri kõrgusele. 
Sellele vaatamata sai just Paul 
Cornu esimeseks vertikaalselt 
õhku tõusnud lennumasina 
piloodiks.

Paul Cornu enda leiutatud helikopteril. 
Foto: en.wikipedia.org
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Rakvere Teater
13.11 kell 19 „Kaks tosinat tulipunast roosi“ s/s, lav. Giorgio 
Bongiovanni
13.11 kell19 „Alibi“ v/s, lav. Andres Noormets
14.11 kell 19 „Hullemast hullem“ s/s, lav. Elina Purde
14.11 kell 19 „Lõppmäng“ v/s, lav. Peeter Raudsepp
18.11 kell 13 Viimane etendus! „Verikambi“ s/s, lav. Jaanika 
Juhanson
18.11 kell 19 „Made in China“ v/s, lav. Urmas Lennuk
19.11 kell 19 „Paunvere poiste igavene kevade“ s/s, lav. 
Urmas Lennuk
19.11 kell 19 „Ilma sinuta“ v/s, lav. Peeter Raudsepp

Lääne-Virumaa 
Puuetega Inimeste Koda
Oluline info
1. NB! 29. novembril rahvusvahelise puuetega inimeste päe-
va tähistamine Tapa Kultuurikojas jääb ära!
Info tel +372 53 429 043
2. Nõustamine töövõime või puude raskusastme hindamise 
taotlejatele jätkub 2021. aastal.
Ette registreerida tel +372 67 159 09 või noustaja@epikoda.ee
Esmaspäevast-neljapäevani kell 10–15
3. 2021. aastal jätkub õigusnõustamine erivajadusega ini-
mestele (keskmine, raske, sügav puue). Õigusnõustamise-
le on oodatud Lääne-Virumaa puuetega inimesed. Tasuta! 
Nõustab Õigusteenuste Büroo.
Ette registreerida tel +372 53 850 005 või otb@otb.ee

Rakvere Teatris algasid uute lavastuste proovid
Möödunud nädalal alustatu Rakvere Teatris Ray Cooney 
komöödia „Oi, Johnny“ proovidega.

Lugu räägib tavalisest taksojuhist, kellest saab seksiurka 
pidaja, vähemalt teda ümbritsevate inimeste arust. Kahes 
teineteisega äravahetamiseni sarnases korteris läheb väi-
keste hädavalede mõjul lahti tõeline naljaralli, kus üks jabur 
olukord ajab teist taga ja kus lõpuks ei saa enam keegi päris 
täpselt aru, kes kellega magab ja mida valetab. Ray Cooney 
komöödia laseb ennast tühjaks naerda, aga ka mõista, et iga 
tõelise naudingu taga on siiras armastus ja sõprus.

Komöödia lavastaja Peeter Raudsepp märkis, et praegu-
sel ajal toimub nii palju hirmsaid asju. „Me saame publikule 
anda elurõõmsamat süsti. Samas kutsub see üles tolerantsu-
sele – suhtuge mänguliselt,“ lisas ta.

Etenduses „Oi, Johnny“ naerutavad publikud laval Margus 
Grosnõi, Ülle Lichtfeldt, Anneli Rahkema, Eduard Salmis-
tu, Madis Mäeorg, Märten Matsu ja Tarmo Tagamets. La-
vastuse kunstnik on Yana Khanikova. Esietendus  toimub 
Rakvere Teatri suures saalis 16. jaanuaril.

Sel esmaspäeval alustas aga lavastaja Veiko Õunpuu 
Rakvere Teatris proove psühholoogilise trilleriga „Tants“, 
mis on tõlgendus August Strindbergi näidendist „Surma-
tants“.

Lavaloo tutvustus ütleb, et mehe ja naise kujutlusmängud 
kasvavad 19. sajandi lõpu dekadentlikus õhustikus ettearva-
matutes suundades. Üksildases sõjaväekindluses muutuvad 
need kolmanda osapoole saabudes halastamatuks kodu-
sõjaks. Loos kirgastub nii Strindbergi kui kaasaja inimese 
suhe reaalsusega, mida aina vähem mõistetakse ja kus haiget 
tegemisest võib saada ülim märk siirast armastusest.

Veiko Õunpuu sõnul on tants pealkirjana abstraktsem kui 
surmatants. „See on mitte ainult tants surma palge ees, vaid 
mingis mõttes igikestev, pidevalt aset leidev tants suhetes, 
elus – sellepärast „Tants“,“ selgitas lavastaja.

Osades astuvad üles Tiina Mälberg, Toomas Suuman ja 
Tarvo Sõmer. Esietendus toimub 12. veebruaril Rakvere 
Teatri väikses saalis.

Kuulutaja

„Oi, Johnny“ trupp. Foto: Kristo Kruusman

Ööd on nüüd pikad ja pi-
medad, koroonaviirus 
kroogib koomale meele-
lahutusvõimalusi kodust 
väljaspool, aga midagi 
natuke teistmoodi ta-
haks ju ikka. Sel aastal 
tuleb Pimedate Ööde 
Filmifestival teisiti – sa 
saad festivalifilme telli-
da otse koju.

Margit Adorf

Muidugi saab PÖFF-i filme 
vaadata ka nii nagu muiste, 
ise kinno kohale minnes. Aga 
kui sa mingil põhjusel ei saa 
või ei taha kinosaali minna, 
siis pead olema veidi teadli-
kum, kuidas asju kodus vaa-
data. Kui lähed lihtsalt festi-
vali kodulehele www.poff.ee, 
siis võib-olla sa kohe ei leiagi 
seda kohta, kus neid filme 
enda arvuti kaudu vaadata.

PÖFF-i pealehe kaudu leiad 
lingi vasakult ülaribalt, kus on 
erinevate alafestivalide lingid 
nagu näiteks Just film või Pöff 
shorts. Kodus festivali nau-
timiseks tuleb vajutada linki: 
PÖFFI VEEBIKINO . Aga sa 
saad ka otse koduse festivali 
keskkonda minna, sisestades 
aadressiribale: kino.poff.ee.

Filme sa seal muidugi tasuta 
vaadata ei saa, tuleb lunastada 
pilet, mis maksab 8 eurot põ-
hiprogrammi filmi kohta ja 6 
eurot küsitakse lastefestivali 
filmi eest. Veel tuleb öelda, et 
filme ei saa vaadata suvalisel 
ajal, need avanevad erinevatel 
kuupäevadel. Näiteks festi-
val küll algab täna, kuid kõik 
filmid ei avane vaatamiseks 
kohe, mõnda saad vaadata 
näiteks alles pühapäeval. Pi-
leti ostmisel näidatakse infot, 

Võta PÖFF enda kodus vastu!

millal filmi on võimalik vaa-
tama asuda.

Küll aga on kodus filmi-
vaatamise eeliseks see, et 
saad seda vaadata 30 tunni 
jooksul. Ja muidugi veel see, 
et kui piletihind tundubki 
esmapilgul kallis, võite filmi 
kodus vaadata ju sama hinna 
eest koos seltskonnaga, kinos 
peaks iga inimene eraldi pileti 
lunastama.

Pileti ostmiseks peab sul 
olemas olema meiliaadress 
ning kino.poff.ee lehel tuleb 
luua endale konto. Konto 
loomine käib niksnaks kii-
resti ja selle eest keegi mingit 
raha ei küsi. Konto tegemise 
järel saad hakata filmide trei-
lereid vaatama. Seda muidu-
gi täiesti tasuta. Kui treiler 
meeldib, saad märkida filmi 
enda nimekirja. Aga kui juba 
ette tead ja tunnetad, et just 
see film on see, mida vaadata 
soovid, siis ega keegi ei sunni 
treilerit vaatama, nimekirja 
võib kokku panna ka kohe ja 
see ei kohusta veel kohe neid 
pileteid ostma.

Kui lähed festivali kodu-
lehele filmide kava vaatama, 
siis sealt saab näha, kas min-

gi film on saadaval ka veebi-
kinos või on tegemist nii-
suguse filmiga, mida näida-
takse üksnes kinosaalis koha-
peal. Veebifilmi puhul on 
filmitutvustuse juures kavas 
märge: Virtuaalsaal Online. 
Eks see orienteerumine sel 
aastal veidi keeruline ole.

Väga suured filmifännid, 
näiteks need, kes PÖFF-i 
ajale endale lausa puhkuse 
rihivad, et võimalikult pal-
ju filme ära vaadata, saavad 
nüüd ka rõõmustada, sest 
eks kinoseansse ja kodusvaa-
tamist on võimalik omava-
hel kombineerida. Näiteks 
ärkad hommikul kell ka-
heksa üles ja paned festivali-
filmi käima, õhtul aga lähed 
kinosaali.

Kinosaalis on sel aastal 
olukord samuti veidi teistsu-
gune, nimelt palutakse kin-
no kohale läinud publikul 
kaitsemaski kanda. Olgu veel 
mainitud, et kinosaalis koha-
peal maksab tavapilet samuti 
8 eurot nagu veebiski. Küll 
aga on kinosaalis ka soodus-
piletid õpilastele, pensionä-
ridele, ajateenijatele, soodus-
pileti hinnaks 6.50.

Veebis on filme umbes 100, 
aga eks osa nendest on lühi-
filmid ja osa ka eesti filmi-
klassika, nii et täispikki värs-
keid filme on veebis siiski 
mõnevõrra vähem. Kinos 
näidatavate linateoste arv on 
välja kuulutatud 173. Minu 
kogemus näitab, et inimese 
suutlikkus ühe festivali raa-
mes endale filme hulluksmi-
nemata ja pankrotistumata 
sisse ahmida, on umbes 22 fil-
mi. Üle kahe linateose päevas 
ma ei soovitaks, kuigi koos 
veebikinoga oleks suutlikkus 
muidugi suurem.

Seega – tänavu ei ole eriti 
palju vabandusi, miks mitte 
mõnd festivalifilmi vaadata. 
PÖFF kestab 29. novemb-
rini ja kui nädalas ühe filmi 
vaatate, siis sellest ei nõrke 
küll keegi. Sellest, mida mina 
eriliselt soovitada tahaksin, 
kirjutan järgmisel nädalal. 
Senikaua aga kloppige oma 
kodused diivanipadjad kohe-
vaks, pühkige arvutikuvarid 
tolmust puhtaks, varustage 
end snäkivaagnaga ja koos-
tage veebikino kodulehel ka 
enda isiklik nimekiri.

Festivalifi lmide vaatamiseks tuleb PÖFF-i kodulehel valida ülaribalt PÖFFI VEEBIKINO. Foto: Kuvatõmmis
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

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

TALVEREHVE

Cormet OÜ
METALLITÖÖD
Alltöövõtt
Teostame metallitöid ka vastavalt kliendi 

joonistele
Roostevaba-, alumiiniumi keevitus (vaja-

dusel väljasõidud kliendi juurde)
RASKETEHNIKA, VEOAUTODE NING 
HAAGISTE REMONT, HOOLDUS NING 
VARUOSAD
FRONTAALLAADURITE, KAHVEL-
TÕSTUKITE HOOLDUS REMONT, 
DIAGNOSTIKA JA VARUOSAD 
(väljasõidud klientide juurde)
SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD
KLIIMADE TÄITMINE+REMONT
RASKETEHNIKA REHVITÖÖD
VEOAUTODE REHVITÖÖD
REHVIDE PARANDUS+MÜÜK
ALUSROOMIKUTE REMONT+MÜÜK

Tel 5698 0253
Info.cormet@gmail.com

Vinni v, Vinni a, Tööstuspargi põik 1

KINNISVARA

• Müüa (ka pikaajalise järel-
maksuga) või üürida (tagatisra-
ha nõue) Tapal korter 1toaline 
ja  eriplaneeringuga korter, 3 
tuba + köök, 2 x dušš, 2 x WC, 
saab kasutada kahe eraldi 
1toalise korterina, ahikeskküte 
+ õhksoojuspump + 2 x kondit-
sioneer, möbleeritud, 5 min. 
rongi peatuseni. Võimalik ehi-
tada pööningukorter-keldris 
saun. Üür alates 100 €/korter 
+ maksud. Hind 26 000 €. Va-
hetus variandid. Tel 5648 8989  

• Müüa värskelt renoveeritud 
päikesepoolne 2toaline korter 
Kundas, mis asub maja keskel. 
Korteri planeering muudetud, 
avatud köök elutuba. Korteris 
vahetatud plastpakettaknad, 
radiaatorid, elektrijuhtmestik 
ning torustik. Uus san.tehnika 
ning el.boiler. Seinad värvitud 
ning osaliselt tapeeditud. Põ-
randal on laminaatparkett. Va-
hetatud siseuksed ning metal-
list turvauks. Paigaldatud uus 
köögimööbel koos tehnikaga, 
kuulub hinna sisse. Korteri 
juurde kuulub ka kelder. Majas 
olemas toimiv KÜ. Hind 20 000 
€, skanex2005@mail.ru

• Müüa puitmaja I korrusel, 
heas korras, 2toaline korter 
Rakveres. Planeering läbi maja. 
Korteris õhksoojuspump, ka-
min, dušš, boiler. 10 min. kau-
gusel kesklinnast. Kauplus 
kõrval. Helistada 516 8691

• Müüa 2toaline rõduga kor-
ter Tamsalus, Ääsi tänaval, II 
korrusel. Aknad ja uksed va-
hetatud. Rohkem infot telefonil 
5564 5168

• Müüa 2toaline korter Triigi 
k, Väike-Maarja vald. Hind 
6000 €. Tel 5616 2388, email 
annika.sul@hotmail.com

• Müüa korralik 2toaline kor-
ter Vinnis. Soe korter, II korrus. 
Otse omanikult. Tel 513 4498

•  Müüa 2toaline korter Kad-
rinas. Tel 5342 3966

• Müüa 2toaline rõduga korter 
Aseris, vajab remonti. Tel 5632 
7008

• Müüa Kunda linnas 2toaline 
korter, hind 6500 €. Tel 5639 
9145

• Müüa korter otse omanikult. 
Tapa ülesõidu 5A, I korrus, 
2toaline. Infot telefonil 5648 
7826

• Müüa 3toaline korter Vi-
ru-Nigulas, Oja 2-2. Helistada 
saab telefonidele 5667 3023 ja 
5851 5145

• Müüa 3toaline korter Kun-
das, uus kodutehnika ja möö-
bel. Tel 5894 2895

• Müüa 4toaline korter Tamsa-
lus. Korter asub 3/3 korrusel 
ning koosneb elutoast, kolmest 
magamistoast, köök ja kaks 
eraldi asetsevat hoiuruumi, 
vannitoa remont tehtud 2019. 
a, suur rõdu. Olemas kelder, 
parkla. Korteri eluruumipind 
78,3 m2. Kõigest mõne minuti-
lise jalutuskäigu kaugusel asu-
vad Krõlli lasteaed, Tamsalu 
Gümnaasium, toidukauplused 
Maxima ja Grossi toidukaubad 
ning Meie pood, bussipea-
tus Rakvere–Tapa-Järva Jaani 
suunal ja väga hea rongiliiklus 
Tallinn-Tartu suunal. Tel 5664 
5427

• Müüa 4toaline kapitaal re-
monti vajav korter Viru-Jaa-
gupis. Tel 5342 0092

• Müüa Tapa linnas reno-
veerimisjärgus väike hu-
bane maja, sobib ka suve-
koduks. Kaugus Tallinnast 
80 km. Vesi ja kanalisat-
sioon ning elekter on majas 
sees. Hind 25 000 €. Info tel 
511 0478

• Renoveerimisel olev maja 
Rakveres müüa või vahetada 
2-3toalise korteri vastu. Tel 
5814 3285

OST

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

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

• Soovin osta Rakveres 1-2toa-
list korterit. Vaatan üle kõik 
pakkumised. Tel 5330 4937

• Ostan korteri Rakkes või 
Simunas. Tel 5669 3339

• Ostan korteri Uhtnas. Tel 
5897 0631

• Ostan soodsama maamaja 
või talukoha (kapitaalremonti 
vajavate hoonetega) Lääne-Vi-
rumaale, Järvamaale või Jõ-
gevamaale. Kuni 12 000 €. Tel 
5562 2919

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida Rakveres sood-
sa hinnaga 1toalist korterit 
puuküttega. Tel 5594 6419

ANNAN ÜÜRILE

• 1-20 töömeest saavad ööma-
ja Rakvere kesklinnas. Korralik 
elamine. Tel 516 4685

• Üürile anda tuba ühele era-
majas, ilma köögita. Tel 5662 
1987

• Anda üürile Rakvere linnas 
1toaline rõduga korter, reno-
veeritud majas I korrusel. Tel 
5346 9751

• Anda üürile Rakvere linnas 
kõigi mugavustega möbleeri-
tud 1toaline korter (26,7 m2 
).Tel 5029052

• Anda üürile 2toaline ahi-
küttega korter Rakveres. Tel 
5322 6337

• Anda üürile 3toaline reno-
veeritud korter Rakveres. Tel 
516 7447

• Anda üürile Rakvere kesk-
linnas uus 4toaline korter 
(93 m2). Saun, vesi- põran-
daküte, möbleeritud. Tel 502 
9052

• Rakveres Mulla tn anda ren-
dile garaaž, hea asukoht. Info 
5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4 (B5) 1999. 
a, 2.5 TDI, (110kW), diisel, 
sedaan, manuaal, 6 käiku, hõ-
bedane. Kehtiv ülevaatus kuni 
2021. a. okt. Auto on töökorras 
ja igapäevases kasutuses. Tel 
514 9885

• Müüa Audi A4, univ. 1,8. 
92kW, 1999.a, bens. Heas 
korras. Hind 900 €. Tel 5302 
9943

• Audi A6 Quattro, 3.0, 171kW, 
Eestis arvel, ülevaatus kuni 
03.2021. a. Ostetud riigist: Ees-
ti, sõiduki asukoht: Rakvere, 
Eesti. Auto on väga heas seisus. 
Korralikult hooldatud. Mingit 
remonti ega hooldust auto 
ei vaja. Autol 2 omanikku ol-
nud. Õige läbisõit. Kaasa uued 
naastrehvid eraldi velgedel. Tel 
5330 3022

• Müüa Citroen C3 09/2008. 
a. 1,4i. 54kW, bensiin, 5 ust, 
luukpära, hooldusraamat, 
konditsioneer, väike läbisõit, 
superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa hooldatud, väga heas 
korras, mugav ja mahukas, 
ökonoomne, 7-kohaline, hõ-
bedane 1,6 diisel Ford Grand 
C-Max, 85kW, 2011 aasta. All 
talverehvid, suverehvid kaasa. 
Tänase päeva hind 5777 €. Tel 
5373 1775

• Müüa Ford Focus Chia 
1,8TDCi 03/2003. a. 74kW, 
universaal, helesinine metallik, 
hooldusraamat, konditsioneer, 
4 x el.aknad, hea varustus, 
puhas auto, korralik, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa KIA Ceed TX 07/2007. 
a. 1,6i, 84kW, turbodiisel, 5 ust, 
luukpära, kirsipunane met, 
täiuslik hooldusraamat, kliima, 
el.aknad, valuveljed, superöko-
noomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Nissan Primera uni-
versaal, võib ka varuosadeks. 
Info tel 5565 4047

• Müüa Opel Astra Comfort 
08/2003. a. 1,6i, 62kW, hall me-
tallik, bensiin, sedaan, täiuslik 
hooldusraamat, konditsioneer, 
1 omanik, väga korralik, sood-
salt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Peugeot 207 Trendy 
11/2009. a, 1.6HDI, 66kW, tur-
bodiisel, tumesinine metallik, 
luukpära, 5 ust, hooldusraa-
mat, konditsioneer, el.aknad, 
korralik, superökonoomne 4-5 
l/100 km kohta! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Škoda Fabia, 4/2005. 
a, 1,2. 40kW, bensiin, manuaal, 
sinine, luukpära. Heas korras. 
Järgmine ÜV 4/2021. Tel 506 
8404

• Müüa Škoda Fabia Elegance 
Combi 09/2010. 1,6TDI, 66kW, 
must metallik, universaal, tur-
bodiisel, hooldusraamat, kon-
ditsioneer, väga heas korras, 
superökonoomne 4,2 l/100 km 
kohta, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Toyota Corolla Verso, 
2008. a. väljalase, 2,2. 100kW, 
diiselmootor, kuuekäiguline 
manuaalkäigukast, hõbedane 
metallikvärv, kärukonks, uued 
lamellrehvid. Järgmine ülevaa-
tus 04.2021. a. Läbisõit 263 000 
km. Auto heas korras. Istu sisse 
ja sõida! Mobiil 5198 4922

• Müüa Volkswagen Caravelle, 
2014. a. Hall, diisel, 9 kohta, 
automaat. Tel 5197 2779

• Müüa Volkswagen Passat, 
2010. a. 2.0, 81kW, diisel. Auto 
must värvi universaal hoitud 
ja hooldatud auto hind 6000 €. 
Tel 5632 3142

VARUOSAD
• Müüa 4 valuvelge koos su-
verehvidega. 5x95, siseava 57. 
Rehvi mustrisügavus 55 mm, 
15 tolli. Hind 60 €. Tel 5326 7156

• Müüa 4 valuvelge koos talve-
rehvidega, 14 tolli. Siseava 57. 
4x100. Hind 65 €. Tel 5326 7156

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

• Müüa vähekasutatud naast-
rehvid 195/65R15 Nokia, 
Good Year, Hankook soodsalt 
kompl.hind 80 €, VW/Audi 
plekkveljed 15 ja 16 tolli 5x112 
Nokia naastrehvidel, kompl. 
130 €, Golf 4/Bora plekk-
velgedel 5x100 naastrehvid 
Nokia 195/65R15 kompl 130 
€, Opel Astra/Vectra valu-
veljed headel naarstrehvidel 
Bridgestone 195/65R15  5x100, 
Toyota Avensis/Corolla Verso 
valuveljed naastrehvidel 150 € 
kpl, plekkveljed VW Golf 5,6, 
Passat, Touran 16 tolli 5x112 
kpl 50 €, plekkveljed Opel 16 
tolli kompl 50 €! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa odavalt kasutatud 
naastrehvid „Michelin“ 225 
(55-17). Tel 529 1004

• Soodsalt müüa naastrehvid 
195-65-15, 4 tk. Tel 558 8429

• Kasutatud naastrehvid 
185/65/R14 koos velgedega 4 
tk. Tel 517 5071

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

• Ostan kõikide Javade osi ja 
GAZ 51 tuletoru. Härra Tar-
tust helistage palun uuesti! Tel 
5558 5956

• Ostan VAZI, Moskvichi, Vo-
lga uusi plekke, stangesid, 
tulesid jne. Samas ostan uusi 
veneaegseid rehve. Tel 515 
7395

• Ostan tagaveolise auto: 
BMW, Sierra , Omega, Volvo 
740, 940! Hind kuni 1000 €! 
KIIRE!!! Tel 5682 2544

• Ostan auto mis ei vaja kohe 
remonti, võiks olla ülevaatus 
või peaks läbima aasta arv ei 
oma tähtsust ega auto mark. 
Hinnaks panen kuni 2000 € ja 
kindlasti võib pakkuda oda-
vamaid. Helista ja räägime, 
helistada 5809 6086

• Ostan vene sõiduauto (VAZ, 
GAZ ja UAZ) ja varuosasid. Tel 
5346 6841

• Ostan vene mootorratta ja 
nende varuosasid. Tel 5346 
6841

• Ostan igas seisukorras sõi-
dukeid. Võivad olla seisnud, 
remontivajavad, avariilised, 
heas korras jne. Maksan head 
hinda! Huvi pakuvad ka vene 
masinad. Romud kustutan 
registrist. Tel 5357 7108

• Ostan igas seisukorras 
sõidukeid/maastureid/
kaubikuid! Huvi pakuvad ka 
väga vanad autod ja uuniku-
mid! Vajadusel puksiir! Ar-
velt kustutamine! Virumaal 
tulen kohe kohale, paku 
julgesti! Tel 5565 9595

• Ostan seisnud, remontiva-
javaid, avariilisi, heas korras 
jne sõidukeid. Maksan õig-
last hinda. Sobiva pakkumise 
korral tulen kohe järgi. Arvel-
damine ja dokumentide vor-
mistamine kohapeal. Tel 5376 
2575

• Sõidukite kokkuost üle 
Eesti! Lääne-Virumaal tu-
leme kohale 15 minutiga ja 
maksame parimat hinda! 
Pakkuda võib ka vigaseid, 
avariiliseid või seisnud ma-
sinaid. Arveldamine sulara-
has! Helista 5631 1001

• Ostan sõidukeid, kau-
bikuid ja maastureid igas 
seisukorras! Raha kohe kät-
te! Vajadusel kustutame 
registrist! Helistage julgelt, 
maksan rohkem! Tel 5355 
5848
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TEENUSED

•  Au t o k l a a s i d e  m ü ü k 
ja  p a i g a l d u s .  Te l  3 2 5 
5505

• Alumiinium, roostevaba, 
vask, titaanium keevitustööd. 
Eritellimusmööbel ja palju 
muud. Rakvere, Pikk tn. Tel 
5565 7614, Kristjan

• Autoplekitööd parima hinna 
ja kvaliteedi suhtega Lääne-Vi-
rumaal. Tel 508 6455

• Teostame autoremonti ja 
rehvi vahetust Pajusti, Naa-
ritsa 3. Hinnad soodsad. Info 
5627 3336

VEOTEENUS JA RENT

 

• Kallurauto teenus (kamaz 
55111). Tel 503 2269

• Metsaveoauto teenus. Tel 
503 2269

• Rentida suur buss Spin-
ter. Kaubaruum 4,2 x 1,7 m. 
Kolimiseks, veoteenuseks 
vms. Saab vedada ka 6 m 
pikkuseid asju. Hind 50 €/
ööpäev. Lisandub kütus. Tel 
511 1856

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

• Pakume veoteenust kastiau-
toga. Vajadusel kaasas kaks 
tublit abilist. Hinnad kokku-
leppel! Tel 5604 0360

• Osutan teenust kauba-
veobussiga. Tel 554 6353

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

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

Info tel 504 0118

* 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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

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

• 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

 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

Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.com

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

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

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

• Kui sul on tarvis metsa 
raie- ja väljaveo teenust või 
ainult ühte neist, siis loed 
õiget kuulutust! Täpsema 
hinna oskame öelda, kui 
meiega ühendust võtate. 
Seda saate teha telefoni teel 
või meie facebookis! Tel 523 
7945. Facebook - Virumaa 
Puupoisid

 

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

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

• Veoteenus kastiautoga. Vaja-
dusel kaasas kaks tublit abilist. 
Hinnad kokkuleppel! Tel 5604 
0360

KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI
• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude 
tühjendamist. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Eksp-
ress OÜ. Tel 5194 4298, 5381 
9930

• Reovee- ja fekaalivedu 
Lääne-Virumaal. Helista 
5656 1515. Teenindame ka 
õhtuti ja nädalavahetustel

EHITUSTEENUS
• Teostame kõiki lammutus-
töid koos prahi äraveoga. Tel 
5330 5970

• Hoonete renoveerimine, 
ehituse sisetööd, puitfas-
saadid, lintvundamendid, 
müüritööd. Tel 5646 0674

• Teostame elumajade, kor-
terite, vannitubade ehitus- ja 
remonditöid. Tehtud töödele 
garantii. Tel 518 7979

• Küsi hinda ehitustöödele. 
Teostame kõiki ehitus- ja re-
monditöid. Tehtud töödele 
garantii. Tel 518 7979

• Teeme korteritele ja van-
nitubadele remonti. Tehtud 
töödele garantii. Tel 518 7979

• Teostame ehitus- ja remon-
ditöid, teeme kõiki siseviimist-
lustöid, maalritöid, santeh-
nilisitöid, elektritöid. Samuti 
vannitubade remonti. Tel 518 
7979

• Teostame kõiki ehitus-ja 
lammutustöid ning prahi uti-
liseerimist. Pikk töö kogemus. 
Töö kiire ja korralik. Tel 5604 
0360

• Teen ehitus- ja remonttöid. 
Tel 5637 9871

• Lammutustööd koos pra-
hi äraveoga. Tel 5553 0770

• Ehitus, lammutus ja abi-
tööd. Tel 504 0457

• Teostame kõiki ehitus-ja 
remonttöid nii eramutes kui 
korterites, vannitoad, sise-
viimistlus, soojustamine jne. 
Santehnilised tööd. Hinnad 
mõistlikud. Tel 5808 5965

• Lammutus, ehitus, sisevii-
mistlus, toru- ja elektritööd 
(pahteldus, värvimine, tapee-
timine, plaatimine, liistutami-
ne). Tel 504 5560

• Teen kõiki lammutustöid ja 
puhastustöid: keldrid, garaa-
žid, puukuurid. Tel 5638 8351

• Terrasside-, varjualuste- 
ja kuuride ehitus. Tel 5553 
0770
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• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

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

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

• Üldehitus, siseviimistlus, 
hoone vundamentide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220

Initex@hotmail.com
initexgrupp.ee

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

• 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

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

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

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

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

324 4103, 5662 1147, 
www.eridus.ee

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
(ka ummistuste 

avamine, boilerite 
pesu jms.)

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

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 lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

• Korterite, vannitubade 
remont. Tel 5553 0770

• Salvkaevude kaevamine, 
puhastamine, remont ja 
rõngaste vahetamine. Kae-
vupealsete ehitus. Tel 5840 
0240

• Treppide ja varikatuste ehi-
tus. Tel 5380 0863

• Lammutustööd koos sodi 
äraveoga. Tel 5380 0863

• Kõrvalhoonete ehitus, ga-
raažid, saunad, grillimajad, 
puukuurid. Tel 5380 0863

• Üldehitustööd. Tel 5380 0863

• Teostan üldehitus ja mööb-
lipaigaldus teenust. Tel 5556 
3558

• Siseviimistlus (plaatimi-
ne, parketi paigaldus), ma-
jad, saunad, korterid. Tel 504 
5560

• Põrandatööd: laud- ja par-
kettpõrandate lihvimine, lak-
kimine ja õlitamine. Tel 5829 
2584

• Maalritööd, trepikodade re-
mont, krohvitööd, üldehitus, 
renoveerimistööd. Tel 5897 
9293 Ehmes OÜ. Lai 3 a

• Santehnilised tööd, kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593

• Teostan santehnilisi töid 
Lääne-Virumaal. Üldehitus, 
siseviimistlus, hoone vunda-
mentide rajamine. Tel 5693 
8220. E-mail: Initex@hotmail.
com

• Teostan maalri ja siseviimist-
lustöid, vannitubade remont 
ja plaatimine. Tel 5684 3839, 
www.facebook.com/Sisevii-
mistlus-481333308740539/

• Teostame kõiki ehitus- ja 
lammutustöid ning prahi uti-
liseerimist. Pikk töö kogemus. 
Töö kiire ja korralik. Tel 5604 
0360

• Pleki kantimine: valmis-
tame plekke vastavalt klien-
di soovile. Automaatpink - 
kõik detailid õige kraadi ja 
mõõduga. Vajadusel mõõda-
me ja paigaldame. Tel 5340 
8041

• Teeme ehitus- ja remondi-
töid ning vannitubade remon-
ti. Aitame teid sisekujundusel. 
www.kenriko.ee. Tel 508 3305

• PUR VAHUGA SOOJUSTA-
MINE. Tel 5565 3842, www.
pursoojustus.ee

• PUR VAHUGA SOOJUS-
TAMINE. info@estpur.ee, tel 
5347 6567

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, korstna-
pühkija teenus. Tel 5552 8487, 
Vaiko

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija ja pottsepa-
teenused. Tel 522 1165

• Korstnapühkija puhastab 
ja hooldab küttesüsteeme. 
Viru Küttesüsteemid OÜ. Tel 
5664 4440

• Korstnapühkija. Tel 5560 
4046

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong 
pakub küttesüsteemide 
paigaldust ning hooldust 
(pottsepp, korstnapühkija, 
keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesa-
long@gmail.com, 558 6786, 
Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

• Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult, boilerite puhastus 
ja remont. Tel 5890 2983 või 
aivarmelekter@gmail.com

• Teostan erinevaid elektri-
töid. Hinnad kokkuleppel. Tel 
5689 4149

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
505 2465

MUUD TEENUSED
• Raamatupidamine mik-
ro- ja väikeettevõtetele al-
gandmetest majandusaasta 
aruandeni. Huvi korral kirjuta: 
raamatupidamine@avitex.ee 
või helista tel 5301 6084

• Pakkuda raamatupidamis-
teenust ettevõtetele. Huvi 
korral ühendust võtta numbril 
+3725824 1050 või e-maili teel 
karlleopart@gmail.com

• Kogemustega kõrghariduse-
ga raamatupidaja osutab fi r-
madele raamatupidamistee-
nust. Tel 5568 6385; 56887448, 
mail: benedicion2@gmail.com

• Uus kauplus Riidebox. Ava-
tud uus kirbuturu kauplus 
Rakveres Võidu tn 5. Tee oma 
riidekapis suurpuhastus, tule 
rendi endale boks ja too kõik 
seisma jäänud asjad meile 
müüki ning osta endale uued. 
Lisainfo Facebookist või tele-
fonil 5645 4294

• Puulehtede koristus ja ära 
vedu. Tel 5660 3585

• Lumetõrje suurema trakto-
riga (olemas lumepuhur). Tel 
503 2269

• Elektrigeneraatori teenus 
(20kW). Tel 503 2269

• Hauaplatside korrastamine, 
kivide puhastamine, sambla 
eemaldamine, hauapiirete 
ehitamine. Tel 5592 3491, 
hauaplatsihooldus@muhkel.
ee. Töötame üle Eesti.

• MTÜ Turvatunne pakub 
kodu- ja isikuhooldusteenust. 
Telefon 5843 4916

• Pehme mööbli remont veo 
võimalusega. Tel 506 1547

• Müün, paigaldan ja re-
mondin õhksoojuspum-
pasid ja konditsioneere. 
Tel 502 4944

• Viin ära teie vanaraua. Tel 
5675 6622

• Koristan ära teie vanaraua. 
Tel 5672 7600

•  Pööningute ja keldrite 
puhastus, samas ka prahi 
ära vedu. Tel 5553 0770

• Soojuspumpade müük, 
paigaldus, hooldus, re-
mont. Õhksoojuspumba 
siseosa keemiline puhastus. 
Uued õhksoojuspumbad 
al 395 €. Õhk-vesi soojus-
pumpade müük, paigaldus 
(Daikin, Thermia, Nibe). 
VIRU SOOJUSPUMBAD OÜ. 
Tel 5656 4857

• KALEVBAND, tantsumuusi-
ka igale eale! Tel 518 5318

• Tantsumuusika KVBÄND. Tel 
521 1269

• Arvutite kiire ja usaldus-
väärne hooldus ja remont. 
Printerite müük, hooldus 
ja rent. Kohapeal suur valik 
kvaliteetseid, soodsa hinnaga 
analoogtoonereid. Aadress E. 
Vilde 14/1, telefon 553 5475, 
meiliaadress info@itsalong.ee

• Tele- ja SAT seadmete müük 
ja paigaldus, era- ja korterma-
jadele. OÜ Ertesantenn. Tel 
5340 7808

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

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

A&O meeskond
teostab kvaliteetselt 

järgnevaid  töid:  
 küttetorustiku paigaldus, 

küttesüsteemid
 tarbeveetorustiku paigaldus, 

hooldus, torutööd
 lekete likvideerimine
 ummistuste likvideerimine
 boilerite paigaldus,hooldus
 radiaatorite paigaldus,

hooldus keevitustööd
 õhk-vesi soojuspumba 

paigaldus
 septikute mahutus, paigaldus
 toruabi
üldehitustööd

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anlermaesepp@gmail.com
või helista meile 
+372 5566 6811
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine

VÄLIKÄIMLATE 
RENT 

Sevrik OÜ
517 6299

*LASTE ATV=FERRARI  50 CC 
(punane, kõige rohkem ostetud) 
ja elektriline, KROSSIKAD, 
KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 225 €
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

•ROLLERID, ATVD suure 8-tollise 
rattaga 125 CC, 150 CC, 200 CC
•KROSSIKAD 125 CC  erineva raami 
kõrgusega; 140CC  õliradiaator
•Uus KROSSIKA MOOTOR 125 CC- 295 €
•Uus MOPEED 72 CC- 975 €
•JALGRATTAD  
•VARUOSAD, REMONT
JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas
3-käiguline ratas

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

Motopood

HINNAD ALL.
ATV ja - (KROSSIKAD 125CC 

soodushind 575 €)

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474
MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a 
Avatud E-R 9-19

    L 9-15

Ootame tööle NAISTEJUUKSURIT, 
kasuks tuleb ka meestelõikuse oskus. 

Tel 5897 9293

Ootame Teid meie 
keskuses, kust saate 

teada, kuidas olla 
aktiivne ja 

tunda ennast hästi.

Ootame Teid aadressil: 
Rägavere tee 35a, 

Rakvere 
Eelregistreerimine  

tel 564 1448

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5616 5761

• Müüa sümboolse tasu eest 
nõukaaegne diivan. Tel 5678 
9892

• Ära anda palju riideid. Tel 
5594 7776

• Uute ja kasutatud õmblusma-
sinate müük. Tarvikud ja osad 
kõikidele masinatele, kääride 
teritus. Tel 558 8429, Priit

• Müüa saunakeriseid. Tel 
5380 0863

• Müüa pesumasin pealtlaetav. 
Kiire! Tel 5827 0603

• Müüa korralik kasutamata, 
võimas akulaadija 3-65V, 20A, 
ökonoomne, tutikas, vana hea 
Puurmani akulaadija „Start“ 
ja korralik kingsepa lapp-
masin „Singer“ 29K. Tel 5801 
9086

• Müüa täispuidust söögilaud 
- 150 € (värv tume lakk), küsi 
infot või tule vaatama. Tel 5688 
8797

OST
• Ostame tuhandeid vanaaeg-
seid esemeid, ka mööblit ja 
väärismetalle. Tühjendusos-
tud majapidamiste likvideeri-
misel. Raha kohe, koju kutsed 
tasuta, üle Eesti. Antiigiäri Pikk 
7, Rakvere. Tel 324 0542, 528 
2330, info@hansaantiik.ee

• Ostan tarbeklaasi tooteid: 
vaasid, klaasid, pitsid jne. 
Pakkuda võib kõike. Tel 507 
9984

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

• Ostan tarbeklaasi ja kristall 
nõusi- tooteid. Pakkuda võib 
kõike! Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
507 9984

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

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

• Ostan roostevabast õlleank-
ru. Tel 5672 7175

• Ostan majapidamise likvi-
deerimisel või kolimisel seis-
ma jäänud esemeid. Tel 503 
1849

• Ostan pliidi plaadi, ahju 
ukse, kruusatangid, alasi ja 
muud garaaži raua kolu. Tel 
503 1849

• Ostan pildil olevaid vaase. 
Võib pakkuda ka teistsuguse 
kuju, värvi ja õhumullidega 
vaase, kausse. Hind 80 €/tk. 
Tel 5677 0569

• Ostan üleliigseid asju: raa-
matuid, lauanõusid, mööblit 
jne. Tel 503 9650

• Ostan ENSV/Nõukogude 
aegseid märke ja autasusid. 
Tel 510 7541

• Ostan vanaaegseid asju. 
Tel 5555 5527

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuid. Toores 
lepp - hind alates 40 €/rm, 
kuiv lepp - hind alates 55 €/
rm, saadaval ka sangleppa 
ja kaske. Puulõhkumistee-
nus halumasinal - hind ala-
tes 8 €/rm. Puud on laotud 5 
m3 alustele, võimalusel saab 
ka väiksemale alusele. Puu 
pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. Transport 
hinnas. Tel 5347 7664, Erko, 
Kohala küla, Lääne-Viru-
maa

• Müüa kuiv lepp 30 cm, 40 l 
võrkkotis, hind 2,50 €. Müüa 
kuiv kask 30 cm, 40 l võrk-
kotis, hind 3,00 €. Müüa ka-
se-puitbrikett 96 tk alusel 960 
kg, hind150 €. Müüa kuuse-ka-
se puitbrikett 96 tk alusel 960 
kg, hind 145 €. Müüa turbabri-
kett 86 tk alusel ca 900 kg, hind 
140 €. Müüa kivisüsi 1000 kg 
alusel 25 kg kottides, hind 250 
€. Tasumine: kaardiga, sulas. 
Vedu tasuta! Tel 5373 3626

• Müüa kuivad küttepuud, 
briketti, Premium pelletit 
6/8 mm, kivisüsi. Transport 
tasuta! Tel 5390 0545

• Müüa turbabrikett alusel 900 
kg, hind 140 €. Kasepuitbri-
kett alusel 960 kg, hind 150 €. 
Kuuse-kase puitbrikett 960 
kg, hind 145 €. Vedu tasuta! Tel 
5363 9678

• Müüa soodsalt küttepuid. Tel 
506 0177

• Müüa kuivad lepa ja kase ha-
lud võrgus (2,5-3 €), kojuvedu. 
Tel 5646 6958

• Müüa kuivi küttepuid pik-
kusega 30, 40, 50 cm. Uhtna 
piirkond. Info tel 514 1338

• Müüme igas mõõdus kva-
liteetseid küttepuid. Helista 
ja küsi pakkumist. Bronee-
rime ka tellimusi järgmi-
seks kevadeks/suveks. Hall 
lepp, sanglepp, haab, kask. 
Tel 5559 0853. Lääne-Vi-
rumaa, Väike-Maarja vald. 
HaluProff  OÜ

• Müüa küttepuid aastaring-
selt koos kohale toomisega, 
veokile laotult 5-15 m3. Kui-
vad 38, 50 cm ja toored 30-50 
cm, hinnad soodsad. Tel 503 
0311

• Müüa kuiv lepp 30 cm, 40 l 
võrkkotis, 2,50 €. Müüa kuiv 
kask 30 cm, 40 l võrkkotis, 3.00 
€. Müüa kase-puitbrikett 96 
tk alusel 960 kg, 150 €. Müüa 
turbabrikett 86 tk alusel ca 900 
kg, 145 €. 

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 
514 8848

• Müüme Haljalas kütte-
puid. Lehtpuu, kuivad ja 
toored, transport, koorem 
5-10 m3. Tel 505 1528

• Müüme Haljalas kuivi 
kase- ja lepapuid (40 liitri-
lises kotis). Halgude pikkus 
30 cm. Hind lepal 2.60 €/
kott ja kasel 3.00 €/kott. Tel 
505 1528

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

• Müüme 3 m küttepuud. 
Tel 5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja lõ-
hutud kuivi küttepuid. Miini-
mumkogus 2 m2. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3 m kütte-
puud. Tel 5074 553

• Müüa soodsalt küttepuid 
koos veoga. Asume Kadrina 
lähedal. Tel 5377 4627

• Müüa soodsalt kütteklotse 
ja kaminapuid + veovõima-
lus. Tel 501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. 
Tel 504 5632

EHITUS

• Võtan vastu suuremates ko-
gustes ehituslikku täitema-
terjali pinnase täitmiseks. Tel 
5381 8999

• Ostan saematerjali, OSB 
plaati, kivivilla, eterniiti, võib 
ka väikestes kogustes olla. Tel 
5380 0863

• Müüa killustiku erinevad 
fraktsioonid, freesasfalti, 
graniitsõelmeid, liiva, hal-
jastusmulda. Suuremate 
koguste tellimisel koos-
tame hinnapakkumise. 
Asume Rakveres. Tel 5463 
8919
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Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000
Toimetus avatud 
E-R 9-17

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

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

Müügikonsultant
Kirsika Keel, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Raietööd OÜRaietööd OÜ
VÕSALÕIKUSTEENUSVÕSALÕIKUSTEENUS

• Kultuurihooldus• Kultuurihooldus
• Valgustusraie• Valgustusraie

• Harvesteri eest • Harvesteri eest 
võsalõikusvõsalõikus

SAETÖÖDSAETÖÖD
• Harvesteri järgsed • Harvesteri järgsed 

suured puudsuured puud
• Väiksemad langid• Väiksemad langid
TRIMMERDAMINETRIMMERDAMINE

Tel 5342 9013Tel 5342 9013

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! 
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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

• Müüme katusematerjali 
otse tootjalt: plekk, eterniit, 
kivi, sindel. Samas ka paigal-
dus. Tel 5553 0770

METS

• Saemeeste brigaad teostab 
raieteenust ja võsalõikust. Pu-
hastame kraavid ja teeservad 
võsast ja suurtest puudest. Tel 
506 0777, info@timberwise.ee

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa soodsa hinnaga sea-
liha. Vajadusel tükeldamine. 
Info tel 5196 2628 või  5354 
3002

• Müüa mahedalt kasvatatud 
toidukartulit „Laura“, „Maret“, 
„Piret“, „Reet“ ja „Ando“. Tel 
504 6887

• Müüa Kungla Talu kartulit 
„Laura“ ja „Gala“. Info tel 514 
1338. Vedu!

OST
• Ostan traktori T-16. Tel 5687 
5845

• Ostan veskikivi. Tel 503 9650

LOOMAD

• Müüa väike koera kutsikas. 
Tel 5836 1490

• Müüa lambaid 8 tk. Tel 514 
3787

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
507 9984

• Ostan antiik ja vanemaid 
esemeid. Pakkuda võib kõike. 
Tel 5616 5761

• Ostan vanemaid seisma jää-
nud esemeid. Vanast naelast 
kuni mööblini. Tel 507 9984

• Ostan vanu nööpe. Tel 
5396 0504

• Ostan NSVL fotoaparaate, 
objektiive, vahvliküpsetajaid. 
Tel 5853 2215  

• Ostan ENSV aegseid laste 
mõttemänge, konstruktori 
ja Norma lelusid. Tel 510 7541

• Ostan majapidamise likvidee-
rimisel või kolimisel seisma 
jäänud esemeid. Tel 503 1849

• Ostan pliidi plaadi, ahju 
ukse, kruusatangid, alasi ja 
muud garaaži raua kolu. Tel 
503 1849

• Ostan kokku nõukogude 
aegset elektroonikat. Ostsil-
loskoobid, EW Raadio, sage-
dusmõõturid, generaatorid, 
voltmeetrid, raadiojaamad, 
lennukite elektroonika, raa-
diosaatjad, arvutid, trükk-
plaadid, raadioside kompo-
nendid, KM-kondensaatorid, 
isekirjutajad. Kõik nõukogu-
de elektroonika. Helistage 
8-22.30. Tel 511 1203

• Maksujõuline kollektsionäär 
ostab kallilt vanu (enne 1950. 
a) postkaarte, fotosid, albu-
meid, koos fotodega, marki-
dega ümbrikke. Ka kollektsioo-
nidena. Teemad – linnavaated, 
pulmad, matused, inimesed, 
pühadekaardid, sõjaväelased 
jm. Täiskirjutused hinda maha 
ei võta. AITA TALLETADA AJA-
LUGU! Tel 5857 3749

TEATED

• Kas teadsid, et lisaks rõi-
vaste õmblemisele ja pa-
randamisele on meie juu-
res müügil valmisriided: 
kleidid, mantlid, nahkkin-
dad, naiste ja meeste sügis/
talvised mütsid, karusnahk-
sed tooted. Tule tutvu ka 
meie soodusmüügi nurgaga! 
Ootame kõiki Rakveres, Ro-
huaia tn 15 (kohviku kõrval). 
E-R 10.00-18.00, L 10.00-
15.00. Lisainfo tel 5695 6582

• Oled kaotanud sõrmuse või 
mõne muu olulise ehte ning 
tead ligikaudset asukohta? 
Kutsu kohale metallidetek-
tor. Tel 5399 0038

• Ostan kaubaaluseid : 
EUR,FIN ja märgistamata, 
legofka@hot.ee

• Kaotatud võtmed Rakveres 
koos kotiga, L. Koidula tänava 
piirkonnas. Leidjale vaevatasu. 
Tel 554 8020 või 5690 0196

TUTVUS

• 62 aastat vana, 171 cm, 71 kg, 
nooruslik, positiivse ellusuhtu-
misega, vaba naine soovib tut-
vuda 58-68-aastase ausa, vaba 
mehega. Alguses sõpruse ja 
sobivuse korral oleks tore koos 
elus edasi minna, soovitatavalt 
autoga. Tel 5459 3173

• 59-aastane pikem, sale mees, 
tutvub saleda naisega. Tel 
5348 9906

MUU

• www.toonklaas.ee

• KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. www.en-
nustus.ee

• NÕUANDELIIN tel 900 
5020. Kui elumure vaevab 
ja vajad hingeabi, anname 
soovitusi. Vastame eraelu, 
tööd ja tervist puudutava-
tele küsimustele. Kõne hind 
0,97 eurot/min
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Sisesta kuulutus kuulutused.kuulutaja.ee. 
Kuulutus ilmub  Kuulutaja 

paberlehes, kuulutuste portaalis ning Kuulutuste 
Facebooki lehel

 
Saada kuulutuse tekst 
kuulutus@kuulutaja.ee

 
Helista 32 25 093

 
Tule toimetusse Tobia küla, Rakvere vald 

E - R 9-17
 

Anna kuulutus Rakveres Vilde tänav 6a asuvas Grossi 
Toidukaubad kaupluses „Joogid”. 
Kauplus avatud  iga päev 10-22

HINNAD RAKVERE TURUL  
12. NOVEMBER 2020 

RAKVERE TURG LAADA 39  
AVATUD T  L 8.OO  16.OO

KAUBA 
NIMETUS ÜHIK

MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60

Maitseroheline (till, 
r. sibul, petersell)

kg 6,00 10,00

Küüslauk  kg 10,00

Tomat (Poola) kg 3,00 3,50

Värske kapsas kg 0,40 0,70

Hapukapsas kg 3,00

Porgand kg 1,00 1,50

Kaalikas kg 1,00 1,50

Punapeet kg 1,00 1,50

Kõrvits kg 0,80 1,00

Aeduba kg 4,50

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Õunad (Läti) kg 2,50

Jõhvikad liiter 4,00

Sarapuupähklid kg 5,00

Mesi 700g purk 6,00 6,50

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Seemned lindudele 5kg kott 6,00

Laupäeval, 14. novembril turul 
Peipsi kala (värske ja suitsutatud) 

müük!

MÜÜGIL SOOJAD KUDUMID 
(SOKID, KINDAD, MÜTSID) 

JA KALMUSEADED!

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Isadepäeval, 8. novembril 
esitles Pamela Maran Põhja-
keskuses trükisooja raama-
tut „Vanaisade lood ja sala-
tarkused“. See on mitme-
külgselt andeka naiskirjani-
ku ja joogaõpetaja teine 
suurteos Eesti vanavanema-
te elulugudest.

Ülle Kask

Pamela Maran rääkis, et kolm 
aastat tagasi alustas ta tee-
konda vanavanemate radadel. 
Aastatel 2017–2018 kohtus 
ta väikestes külakohtades ja 
nurkades üle Eesti saja va-
naemaga. Kirjanik uuris, 
mis on nende pika elu suuri-
mad õppetunnid ja tarkused, 
aga ka suurimad kaotused ja 
kahetsused.

„Nõnda sai kokku pandud 
raamat „Eesti vanaemade 
lood ja salatarkused“,“ se-
dastas Maran. „See oli minu 
jaoks nii traagiline, nii või-
mas ja nii meeletu sündmus, 
et ma otsustasin, et ma enam 
mitte kunagi elus midagi sel-
list ei tee. Aga loomulikult 
sai jumal taaskord minu üle 
naerda.“

2019. aasta veebruari kut-
suti Maran Tallinna TV 
persoonisaatesse „Hannes 
Võrno 33 minutit“. Pamela 
sai hiljem teada, et hea sõber 
Roman Kusma oli öelnud 
Hannes Võrnole, et pressigu 
too saates Pamela käest välja 
lubadus kirjutada ka raamat 
vanaisadest.

„Kui Võrno küsis, kas va-
naisade raamat ka tuleb, mõt-
lesin, et mitte mingil juhul, 
aga kui prožektorid särasid 
stuudios mu näol, ütlesin 
Hannesele, et ma ei tea. Han-
nes selle vastusega ei leppi-
nud ning muudkui pressis ja 
pressis, kuni lõpuks murdu-
sin ja ütlesin jaa, vanaisade 
raamat tuleb ka. Teadsin, et 
kui olen midagi lubanud, siis 

tuleb see lubadus täita, seda 
õpetas mulle mu vanaema. 
Ja nii algaski teekond mööda 
Eestimaa vanaisasid,“ jutustas 
vastse raamatu autor.

Suvel kohtus Pamela Ma-
ran umbes 25 vanaisaga, ko-
gedes samasuguseid raskusi, 
mis tal vanaemadest lugusid 
üles tähendades tekkisid. See-
kord võttis ta endale abilised, 
kes imbusid Facebooki kom-
muunidesse ja kohalikesse 
kogukondadesse. Mõnedes 
maakondades, näiteks Saare-
maal ja Võrumaal oli väga 
raske vanaisasid leida, mis-
peale Maran helistas valda 
palvega kedagi soovitada, 
kuid tuli välja, et ka sotsiaal-
töötajad ei tundnud eriti oma 
valla eakaid inimesi.

„Need lood on nii raputa-
vad, võimsad ja valusad, need 
on nii kuradi ilusad,“ väljen-
das kirjanik emotsionaalselt 
oma tundeid. „Sügisest saadik 
jäin täiesti oimetuks ja mõtle-
sin, kuidas selle teemaga edasi 
minna. Jumal tänatud, et tuli 
koroona karantiin, istusin ko-
dus ja muudkui kirjutasin ja 
kirjutasin.“ Kui karantiin na-
tuke lõdvenes, külastas Ma-
ran ajaga võidu joostes veel 
rohkem vanaisasid, kuid talle 
sai selgeks see, et 100 vana-
isa ta seekord ette ei võta.

Miks, küsis Pamela ja vas-
tas. Kui algul ta kartis, et 
vanaisasid on vähem kui 
vanaemasid, siis tegelikult oli 
neid päris palju. Ka ei osu-
tunud tõeks esialgne kartus, 
et vanaisad pole valmis oma 
elust rääkima. Nad jutustasid 
nii palju, et kirjanik sai aru, 
et sadat vanaisa pole võimalik 
raamatusse mahutada, mui-
du oleks sellest tulnud topelt 
paksusega telliskivi mõõtu 
teos.

Kõige toredam aga oli Ma-
rani meelest vanaisadega su-
heldes see, et neile külla min-
nes pidi kirjanik sõna otseses 
mõttes minema läbi müürist. 

„Eesti vanaisade lood ja 
salatarkused“, Pamela Maran:
„66 Eesti vanaisa pajatavad oma elust Ohhoota mere 
äärest Kanadani, Tšernobõli katastroofi  ja Mordva 
vangielu seikadest, aga ka Angola kalandusretkedest. 
Mehed räägivad sõjast, pattudest, võitudest, kaotus-
test, kosmilistest arusaamadest, universumi saladus-
test ja isegi võitmatust armastusest.

Siin räägivad mehed, kes on kogenud surma hingust, 
aga ka elu võrratut avarust, mida teadus ja mõistus 
seletada ei suuda.

Need lood ajavad nutma, naerma, panevad mõtlema, 
tundma ja üdini kaasa elama.

See raamat on seiklus, mis kisub sellisesse sügavus-
se, kust lugeja enam endisena ei välju. Ta on tõstetud 
ja kantud esiisade tarkusest ja väest, ilust ja usust, 
nende meeste hingesügavusest ja armastusest.“ 

Pamela Maran esitles 
mammutteost 66-st vanaisast

Küsimuse peale, mis müür 
see oli, pakkus keegi kuulaja-
test – usaldus. Pamela sõnul 
oli see veel võimsam kui usal-
dus, kuna see müür oli vana-
ema, kes ei lasknud oma va-
nal mehel rääkida. „Algul tuli 
natuke võidelda, aga lõpuks 
vanaisani jõudes tuli sealt 
laviinina lugusid, võimsaid 
elamusi ja kirglikke pisaraid. 
Ühesõnaga, kui vanaema sai 
ületatud, siis kosk, mis val-
landus, oli võimas. Ja saldoks 
sai 66 vanaisa lugu,“ sõnas Pa-
mela Maran.

Kirjanik nentis, et kui ini-
mesed loeksid kasvõi ühe loo 
sellest raamatust, siis tema 
soovitaks Ruuben Lambu-
rit, kuna ta pole kohanud 
nii andestavat ja armastavat 
inimest kui härra Lambur. 
Meest on elus väga palju ree-
detud ja seetõttu on ta pida-
nud kannatama piinapinki 
ning pikki aastaid vangilaag-
ris. Vaatamata kõikidele kat-
sumustele ja läbielamistele ei 
paljasta ta surmatunnini oma 
piinajate ja reetjate nimesid, 
sest ka neil on lapsed ja lapse-
lapsed.

Maran õppis raamatut kir-
jutades enda sõnutsi ka roh-
kem andestama ja armastama. 
„Sest mõned vanaisad kahet-
sesid, et armastus lasti liiga 
kergelt käest ära. Lasti sellel 
mööduda. Vanaisad kahetse-
sid ka seda, et kui oli antud 
võimalus, ei haaratud sellest 
võimalusest kinni,“ rääkis 
kirjanik.

„Neid kohtumisi ei saa mit-
te kuidagi sõnadesse panna,“ 
tõdes Pamela Maran. „Ühel 
õhtul ma tabasin, et olen 
loonud kuidagi sideme meie 
esivanematega. Ma tajusin 
mingit nähtamatut ühendust 
kõikide Eesti esivanematage. 
Läbi nende lugude.“

Pamela Maran alustas Ees-
ti vanaisade raamatuga 2019 
veebruaris, intervjuusid tegi 
alates sama aasta maist. Kõi-
ge noorem vanaisa oli 68-
aastane, kuigi meeste jaoks 
oli seatud vanusepiiriks 75 ja 
vanemad. Aga kuna 68-aasta-
sel vanaisal oli Marani sõnul 
geniaalne lugu, siis tema sai 
väikest hinnaalandust. Kõige 
vanem raamatu kangelane oli 
97-aastane vanahärra.
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Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 33 €

40 €
www.k-kummid.ee

OÜ KK-RIDEEN

K- KUMMID

Soodustus

kuni

-60%
Meilt ostetud rehvidele

PAIGALDUS TASUTA!
* v.a tasakaalustamine

RAKVERE VALD
TÕRMA TÖÖSTUSKÜLA

TEL 324 4090

21

aastat

kogemusi

• TALVEREHVID
VELJED
REHVITÖÖD

•
•

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- 9-16

,L P suletud

•

•

PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID

PROFESSIONAALNE
PAIGALDUS

www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

igal esmaspäeval ja teisipäeval
SEAHAKKLIHA 2,99 €/kg

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-18, L-P 10-15

Oma Põrsas pakub novembri lõpuni

igal kolmapäeval kampaania
SEALIHA 2,99 €/kg

SEALIHA 2,69al veerand €/kg

al veerand seast

Sealiha

2.40 €/kg

Vajangu perefarm müüb
sealiha ettetellimisel
Vajangul ja Jõgeval

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

TAGAKAMBRI
KANGALAAT

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

TAGARUUMIS

ja

(sissepääs läbi kaupluse)

13.-14.11 16.-17.11
Suur valik KARDINA- ja
RÕIVAKANGAID

MÖÖBLIRIIDED
1-4 €/m

5 €/m
220-240 cm laiad

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

Reedel 13. ja laupäeval 14. novembril
Rakvere Kroonikeskuses

VOODIPESU
SOODUSMÜÜK!

Väga hea valik
KUMMIGA
VOODILINU

Soodustused kehtivad kuni 30.11.20
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