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TÄNA MAAILMAS

Täna, 192 aastat tagasi suri 
Venemaa üks kuulsamaid va-
litsejaid. Veerand sajandit rii-
ki juhtinud keiser Aleksander 
I (1777-1825) heitis ametlikel 
andmetel hinge 1. detsembril 
1825. aastal kaugel Moskvast 
ja Peterburist, Taganrogi lin-
nas. Ta oli vaid 47aastane 
ning surma põhjusena nime-
tati palavikku ja ajupõletikku, 
teistel andmetel olevat ta aga 
lahkunud kõhutüüfuse taga-
järjel.

Vaid mõned aastad pärast 
keisri ootamatut ja kumma-
list loojakarja minemist haka-
ti selle surmajuhtumi tõepä-
rasuses kahtlema ja 19. sajan-
di jooksul tekkis mitmeid 
versioone selle kohta, mis te-
gelikult võis juhtuda. Kuulu-
juttude levikul lisas õli tulle 
fakt, et juba eluajal oli keiser 
vihjanud võimalikule tagasi-
astumisele.

Pärast Aleksander I väide-
tavat surma valitses umbes 
üksteist aastat vaikus, kuid 
siis, 1837. aastal saabus 
Tomski linna rändurina ea-
kas mees, kes nimetas end 
Fjodor Kuzmitšiks. Eelmisel 
aastal oli Fjodor Kuzmitš 
Kozmini nimeline mees Per-
mi kubermangus hulkurina 
arreteeritud ning talle mõis-
teti hulkurluse eest karistu-
seks piitsahoobid ja väljasaat-
mine elu lõpuni Siberisse. 
Fjodori päritolu on jäänud sa-
laduseks, sest aastakümneid 
Siberis elades ei rääkinud ta 
kunagi oma päritolust, vara-
sematest eluaastatest ega su-
gulastest.

Ühe versiooni kohaselt oli 
Fjodor Kuzmitš tegelikult 
oma venna Nikolai I (valitses 
1825-1855) kasuks troonist 
loobunud Aleksander I, kes 
olevat imiteerinud oma sur-
ma Taganrogis ja tema ase-
mel olevat maha maetud hoo-
pis teisik. Pärast „oma surma“ 
asus nime ja välimust muut-
nud keiser rändama lihtsure-
likuna mööda Venemaad, et 
oma pattudele lunastust otsi-
da. Arvatakse, et ta oli teadlik 
oma isa Paul I vastasest van-

denõust ja heaks kiitnud tema 
tapmisplaani, mis tekitas te-
mas hiljem suuri hinge- ja 
süümepiinu ning ta otsis või-
malust nendest vabanemi-
seks.

Elutark hallpea Fjodor elas 
Tomski kubermangu mitmes 
külas vaga ja jumalakartlikku 
ning lihtsat ja askeetlikku elu, 
kuid tema käitumine, kõn-
nak, harjumused, maneerid 
reetsid temas hästi kasvatatud 
ja haritud meest ning olid pi-
gem aristokraatlikud kui talu-
poeglikud. Kohalikud talupo-
jad pidasid teda pühameheks, 
hakkasid teda sügavalt austa-
ma ja temalt erinevates iga-
päevastes asjades nõu küsima.

Fjodor teenis endale elatist 
laste harimisega, õpetades 
neile kirjutamist, piiblisõna ja 
ajalugu. Seejuures võttis ta ta-
suna vastu ainult toiduaineid, 
keeldudes rahast. Viimased 
eluaastad elas mees Tomski 
linnas, kus ka suri 20. jaanua-
ril 1864. aastal. Tema haud 
muutus palverännakute pai-
gaks. Vene õigeusu kirik kuu-
lutas erakmunga 1984. aastal 
pühakuks kohalikul, Siberi 
tasandil, kuid mitte ülevene-
maalises ulatuses.

Kahtlused, et püha vanake 
Fjodor võib tegelikult olla 
keiser Aleksander I, tekkisid 
juba Fjodori eluajal, kuid ver-
siooni pooldajatel ei õnnestu-
nud seda kuidagi tõestada.

Ka paljud ajaloolased kirju-
tasid oma mahukates teostes 
võimalusest, et keiser jäi ellu 
ja eraldus Fjodor Kuzmitši 
nime all kloostrisse. Nii peab 
seda legendi tõepäraseks näi-
teks ajaloolane ja kindral Ni-
kolai Šilder (Schilder, 1842-
1902), kes avaldas aastatel 
1897-1898 neljaköitelise teo-
se Aleksander I elust ja valit-
semisajast.

Mõned aastad tagasi püüd-
sid Venemaa teadlased grafo-
loogilise ekspertiisi abil veel-
kord tõestada juba ammu rin-
gelnud oletust, et keiser tege-
likult lavastas oma surma ja 
elas võõra nime all veel ligi 40 
aastat, surres 87aastasena. 

Venemaa Grafoloogiaseltsi 
president Svetlana Semjono-
va esines 2015. aastal sensat-
sioonilise ja šokeeriva aval-
dusega, kinnitades, et Alek-
sander I ja erakust munga 
Fjodor Kuzmitši käekirjad on 
vägagi sarnased, võib lausa 
öelda, et absoluutselt ident-
sed. „Suure tõenäosusega lu-
bab grafoloogia väita, et tege-
mist on ühe ja sama isikuga,“ 
teatas Semjonova.

Grafoloog Larissa Drõgval 
tõestas 2010. aastal samuti, et 
imperaator ja erak on üks ja 
seesama isik. „Keisri käekiri 
sarnaneb mitme tunnuse 
poolest munga käekirjaga. 
Võib suure tõenäosusega väi-
ta, et minu poolt analüüsitud 
tekstid on kirjutanud üks ini-
mene. Kuigi sajaprotsendilist 
garantiid ei suuda anda ükski 
professionaalne grafoloog,” 
rääkis Drõgval ajakirjanduse-
le. 1980. aastatel teostasid 
omapoolse käekirjauuringu 
ka Jaapani teadlased, kes ar-
vasid samuti, et kirjade auto-
riks on üks inimene.

Kuigi kaasaegsed käekir-
jaeksperdid on veendunud, et 
Fjodor Kuzmitš ja keiser 
Aleksander I on üks ja seesa-
ma isik, pole ajaloolastel õn-
nestunud leida sellele otsest ja 
kindlat teaduslikku kinnitust. 
Nii suhtub suurem osa aja-
loolastest kõigisse käekir-
jaekspertiisidesse skeptiliselt 
ja on veendunud, et kahe me-
he vahel polnud mingeid seo-
seid.

„Aleksander I surm on üsna 
täpselt dokumenteeritud. Ka 
meditsiinilised dokumendid 
on olemas. Ja veel tunnistu-
sed kaasaegsetelt, kes olid 
keisri juures tema haiguse 
ning surma ajal. On võimatu 
ette kujutada, et pandi toime 
taoline laiaulatuslik võltsing. 
See on äärmiselt väheusutav,“ 
rääkis ajaloolane Jevgeni Ptš-
jolov. „Seetõttu pean ma kõi-
ki selliseid jutte muinaslugu-
deks.“

Allan Espenberg

KUNDA EAKAD PIDASID PIDU
Pühapäeval peeti Kunda klubis 

suurt pidu – eakate klubi Videvik 55. 
sünnipäeva. Kohal oli üle 80 inimese.

Üritusel oli palju õnnitlejaid, teiste 
hulgas tervitas Videviku klubi värske 
vallavanem Einar Vallbaum. Sel aas-
tal mälestati ka lahkunud liikmeid, 
kelle auks süüdati küünlad. Lisaks 
olid kohal Kunda klubi esinejad, teis-
te hulgas tegi uhke etteaste rahva-
tantsurühm Memmed (pildil).

Õnnesoovide ja ülesastumiste järel 
läks tantsuks – jalga keerutati rahva-
muusikute Hillar Vimbergi ja Ervin 
Lemberi mängu saatel.

Foto: Meeli Eelmaa

1825: keiser Aleksander I 
elas pärast surma edasi?

isa
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NÄDALA PILT
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PÕLENG
27. novembril kell 1.41 

said päästjad väljakutse 
Rakke valda Rakke alevik-
ku F. R. Faehlmanni teele, 
kus põles lahtise leegiga 
endise kaupluse hoone. 
Põleng lokaliseeriti kell 
2.27, kustutati kell 3.44.

KEHALINE 
VÄÄRKOHTLEMINE

25. novembril lõi 64aas-
tane mees Vinni vallas 
Veadla külas asuvas erama-
jas 52aastast naist. Politsei 
pidas mehe kahtlustatava-
na kinni.

VARGUS
24. novembril teatati, et 

Tapal Pargi tänaval murti 
sisse garaaži ja varastati 
ATV. Kahju on 17286 eu-
rot.

Kadripäeval avati 
Kadrina renoveeritud 
päästehoone, kuhu 
mahub ehitustööde 
järel sisse ka Soo-
mest toodud pääste-
auto Susi.

Liisi Kanna

Juunis jõudis Kadrinasse 
Susi-nimeline 1992. aasta 
päästeauto Sisu, mille valla-
valitsus 12 000 eest Soomest 
ostis. Et ka Susi koos olemas-

Rakvere 2018. aasta 
eelarves on prognoosi 
kohaselt nii tulud kui 
kulud tänavusega 
võrreldes suuremad.

Liisi Kanna

Uue linnavalitsuse töö al-
gab üldjuhul eelarve kinnita-
misest – Rakvere linnavalit-
sus ongi nüüdseks rahalised 
võimalused üle vaadanud 
ning sel nädalal läbis 2018. 
aasta eelarve volikogus esi-
mese lugemise.

Eelarvet rahvasaadikutele 
tutvustanud linnapea Marko 
Torm nentis, et see võeti eel-
nevalt koosseisult üle, kuid 
rõhuasetusi on väikest viisi 
muudetud. Torm toonitas, et 
eelarve oma loomult on elav 
dokument, mis muutub pal-
juski lisaeelarvete koostami-
sel ning riigipoolsed toetused 
selguvad suuresti vahemikus 
detsembrist jaanuarini.

Volikogus arutusel olnud 
määruse kohaselt on Rakvere 
linna 2018. aasta prognoosi-
tavad põhitegevuse tulud 
18 187 600 eurot, mis on kaks 

Indrek Kesküla jätkab 
Väike-Maarja 
vallavanemana

Viimase omavalitsusena 
Lääne-Virumaal valiti juht 
Väike-Maarjas, kus möö-
dunud nädalal toimunud 
volikogu istungil 19st voli-
nikust kohal olnud 16 toe-
tasid ühehäälselt Indrek 
Kesküla (pildil) jätkamist 
vallavanemana.

End tutvustades rõhutas 
Kesküla, et me küll võime 
rääkida investeeringutest, 
kuid kõige olulisem on 
suhtumine elanikesse. „Tu-
leb tegutseda just selle ni-
mel, et igaüks tunneks en-
nast osana Väike-Maarja 
vallast,“ sõnas Kesküla, li-
sades, et selleks ei tuleks 
lõhkuda toimivaid kogu-
kondi, vaid toetada ole-
masolevaid traditsioone 
ning teha külakogukonda-
dega koostööd.

„Meil tuleb juba lähiajal 
vaeva näha ka haridusvald-
konnas, et leida lahendus 
õppekeskusega seotud tee-
madele: kool, hooned, töö-
tajad, õpilased. Lisaks 
leian, et oluline on olla et-
tevõtjatesõbralik, aidata 
hoida tänaseid töökohti, 
kuid tekitada ka võimalusi 
uute loomiseks,“ rääkis 
Kesküla.

Kuulutaja

Kadrina päästehoone sai uue kuue

ha nke väljakuulutamise ajal 
vallavanema ametis olnud 
praegune abivallavanem 
Erich Petrovits rääkis, et ehi-
tustööd kestsid umbes kaks 
kuud. „Septembri keskel ha-
kati toimetama ja novembri 
keskel sai enam-vähem val-
mis.“

Ta märkis, et kokku läksid 
tööd maksma 24 000 eurot. 
„Uksed ehitati laiemaks, sest 
teine auto ei mahtunud sisse. 
Ruumi tehti ka pikemaks,“ 
selgitas Petrovits, lisades, et 
kuna Susi on kõrgem, tuli 
hoone teise poole pinda ka 
madalamaks süvistada.

Kui päästehoone renovee-
riti valla rahadega, siis Soo-
mest toodud pritsumasina si-
sustamiseks panid õla alla ela-
nikud. Praeguseks lõppenud 
annetuskampaaniaga koguti 
10. oktoobri seisuga kokku 

oleva päästemasinaga pritsu-
majja ära mahuks, ehitati 

hoone suuremaks.
Päästeauto ruumi remondi 

1870 eurot.
Petrovitsi hinnangul läks 

kampaania kenasti, kuna sa-
mal ajal oli käimas mitu kam-
paaniat – muidu oleks ehk 
rohkemgi annetusi laekunud. 
„Vald tänab loomulikult väga 
kõiki, kes annetuse tegid,“ sõ-
nas ta.

Hoone avamisel jagasid 
päästjad tänuks nii remondi-
tööde kui ka Susi hankimise 
ning annetuskampaania kor-
raldamise eest välja 17 tänu-
kirja.

Lisaks sai avapeol teata-
vaks, et 7. novembril asutati 
MTÜ Kadrina Tuletõrje Selt-
si naissalk. Asutajaliige An-
neli Nagel selgitas, et kuigi 
arhiivimaterjalides sellist 
naissalka ei ole mainitud, siis 
lähiümbruses, näiteks Undlas 
ja Aukülas 30ndatel ja 40nda-
tel selline salk tegutses.

„Kummardusena neile tub-
lidele naistele sai valitud just 
selline nimekuju. Naissalga 
eesmärgiks on turvalise elu-
keskkonna säilitamine ning 
paremaks muutmine, inimes-
te ohutusalaste teadmiste 
tõstmine ja piirkonnaelu 
arendamine ning ka Kadrina 
vabatahtlikele päästjatele 
toeks olemine. Samuti on 
plaanis luua noortering 
7-14-aastastele lastele,“ mär-
kis ta.

Värske vallavanem Marko Teiva (vasakul hallis) ja endine valla-
vanem, praegune abivallavanem Erich Petrovits (paremal) reno-
veeritud päästehoonet avamas. 

Foto: Kadrina vallaveeb / Rein Sikk

Linnavolikogus arutati 
tuleva-aastast eelarvet

protsenti rohkem kui sel aas-
tal ning kulud 17 369 254 eu-
rot, mis on neli protsenti 
suurem summa kui tänavu.

Üheks suurimaks tulude al-
likaks oleva füüsilise isiku tu-
lumaksu osas eeldatakse järg-
miseks aastaks võrreldes tä-
navusega viie protsendi suu-
rust tõusu, lähtudes Rahan-
dusministeeriumi prognoosi-

dest ja 2017. aasta tegelikust 
laekumisest. Rakvere linna 
eelarvesse laekub tulumak-
sust prognoositavalt veidi üle 
kümne ja poole miljoni.

Tulumaksust rääkides tõs-
tis linnapea esile, et oluline 
on arvestada ka elanike arvu, 
mis on Rakveres langustren-
dis – tänavuse ja möödunud 
aasta võrdluses 206 inimese 

võrra vähenenud. „Tõenäoli-
selt on haldusreformi tõttu 
elanike arv ennaktempos lan-
genud. Püüame kindlasti ini-
mestele mõista anda, kui olu-
line on sissekirjutus,“ sõnas 
Torm.

Volinikud uurisid, kas ka 
konkreetseid lahendusi juba 
välja on töötatud, kuidas ini-
mesi motiveerida seda tege-
ma. „On kaks varianti – pikk 
ja lühike plaan. Pikas plaanis, 
minu seisukoht on, et Tallinn 
ja Harjumaa jäävad küll tõm-
bekeskusteks, kuid arvestades 
häid transpordiühendusi, 
peame tagama selle, et Rak-
vere linn oleks atraktiivne 
elukeskkond. Mitte magala, 
vaid elula,“ sõnas ta, lisades, 
et lühemaajalisi n-ö peibutus-
plaane konkreetseid ei ole. 
„Meie ülesanne on muuta 
meelsust, kirjutada arvamus-
lugusid jne.“

Kulude osas märkis Torm 
ära kaks olulist muudatust, 
esiteks kultuurikeskuse täien-
dava eelarvemahu. „EV 100 
jaoks suurendatakse seda vei-
di, et kodumaa sünnipäeva 
vääriliselt tähistada,“ selgitas 
ta.

Teiseks suuremaks kulual-

likaks on lasteaiaõpetajate 
palkade tõus. „Et kasutada rii-
gi poolt pakutavat lisaraha, 
peaks ka linna rohkem pa-
nustama,“ selgitas linnapea. 
Ettepanekuks on tõsta miini-
mumpalk, olenemata sellest, 
kas lasteaiaõpetajal on kõrg-
või keskharidus, 978 euroni. 
Täiendavaid vahendeid ku-
luks selleks 80 000, millest 
pool peaks eeldatavasti riigilt 
tagasi saadama. Torm märkis, 
et muus osas on kulude puhul 
tegu baasvajadustega.

Meer rääkis ka, et kui mõne 
tegevuse juures esineb eelar-
ves tänavuse aasta ja 2018. 
aasta prognoosides suure-
maid lahknevusi, siis tulene-
vad need peaasjalikult 2017. 
aasta projektitoetustest ja 
lisaeelarvest.

Torm nentis, et eelarve tut-
vustamine oli tema jaoks uus 
kogemus ning ta alles kom-
pab piire, kui põhjalikult seda 
esimesel lugemisel teha, kuid 
põhitegevus dokumendiga 
peaks tema arvates toimuma 
komisjonides. Esimese luge-
mise järel lähebki eelarve ko-
misjonide lauale ning paran-
dusettepanekute esitamiseks 
on aega 13. detsembrini.

Linnapea Marko Torm 
(seisab) volikogule eel-
arvet tutvustamas. 

Foto: Liisi Kanna
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• Sõiduautode avariiremondiga tegelev 
ettevõtte Heimarus OÜ otsib Kadrina 
töökotta AUTOMAALRIT. Tel 552 1733

• Pakun tööd ekskavaatori -ja kalluri 
juhile. Tel 529 4824

• Pensionär Rakverest soovib abi üksi-
kult mittesuitsetavalt naisterahvalt, kes 
oleks kodukoristaja ja toiduvalmista-
ja mõned päevad nädalas, väikese tasu 
eest. Tel 554 6490

• Tapal asuv söögikoht otsib oma mees-
konda kokka ja klienditeenindajat. 
CV saata: jcgrilltapa@gmail.com või 
helista. Tel 5364 3695

• Restoran BabyBack asukohaga Rak-
vere Põhjakeskus otsib nõudepesijat. 
Töö kirjeldus: nõude pesemine, abi-
ruumide korrashoid. Tööpäeva kestvus 
10.00 – 20.00. Info telefonil 5650 6115

• Lasila Põhikool võtab alates 2018. 
aasta jaanuari kuust tööle puhastus-
teenindaja 1,0 koormusega (lapse-
hoolduspuhkusel oleva töötaja asen-
daja) ja majahoidjat 0,5 koormusega. 
Kandideerimiseks saata sooviavaldus 
aadressil katrin@lasila.edu.ee või 
postiaadressil Vahtra pst 17/1, 44401 
LASILA, Rakvere vald. Tel 528 6162

• Ootame tööle kahte õpetaja assisten-
ti ajutiselt äraolevate töötajate asenda-
miseks. Tähtajalised lepingud, tööle 
asumise aeg 4. jaanuar, 1. veebruar 
2018. Palun avaldus, CV ja kvalifi kat-
siooni tõendavad dokumendi koopia 
esitada 15. detsemberiks rla@rla.edu.
ee või Posti 29, Rakvere 44313. Info 
www.rla.edu.ee  või telefonil 5348 5855

• Rakvere mööblivabrik võtab tööle 
pingitöölisi. Tel 5809 9389, 503 7632   
või tulla Näituse tn. 10 Rakvere

PAKUN TÖÖD
• Farm Lääne-Virumaal otsib oma 
kollektiivi tublit karjakut ja lüpsjat. 
Korteri võimalus. Tel 511 3486

• Põllumajanduse ja lihaveisekasvatu-
sega tegelev ettevõte Lääne-Virumaal 
pakub tööd traktoristile ja trakto-
rist-farmitöölisele. Tel 504 2073

• Vetiku lüpsifarm võtab tööle lüpsjaid. 
Tel 528 8673

E. Vilde 6a

Kanditeerimiseks saada CV
katisoome@gmail.com
Lisainfo 554 7151 Kati

OTSIB:
- ripsmetehnikut
- 2 massööri
- jumestajat

PAKUME TÖÖD 
HAKKEVEOKI 
JUHTIDELE. 

Info tel 506 7437

T alv on kohe-kohe ukse 
ees ning need, kes on 
regulaarselt väljas tren-

ni teinud, peavad nüüd mõt-
lema, kas kolida siseruumi-
desse näiteks jooksulinti ka-
sutama või teha ilmade sooje-
nemiseni hoopis treening-
paus.

Kindlasti on viimane va-
riant halvim –  mitmekuune 
treeningpaus viib alla nii vas-
tupidavus- kui jõunäitajad, 
treeningtase kaob ja kevadel 
pead treeninguid otsast peale 
üles ehitama hakkama. Et se-
da ei juhtuks, annan sulle mõ-
ned näpunäited, miks siiski 
mingil määral treeninguid 
väljas jätkata ning kuidas riie-
tuda.

Parem 
immuunsussüsteem

Sageli arvatakse, et kui välja 
külma ilmaga näiteks jooks-
ma minna, siis jäädakse ker-
gemini haigeks. Tegelikult on 
vastupidi, muidugi juhul, kui 
riietud külmale ilmale koha-
selt ja oled ka põhihooaja 
jooksul end natukese ette val-
mistanud. Et talvel külmetus-
haigustele vähem vastuvõtlik 

olla, tuleks juba sügisel, kui il-
mad pole veel nii jahedad, jät-
kata treeninguid väljas. Sedasi 
valmistad keha järk-järgult 
külmemate ilmade saabumi-
seks ette.

Hea oleks ka juba suvel teha 
mõned külma veega protse-
duurid, näiteks käia regulaar-
selt jahedama duši all.  Samuti 
on immuunsussüsteemi tu-
gevdamiseks oluline vaadata 
üle oma toitumine, et saaksid 
söögiga piisavalt vitamiine ja 
mineraale, ning puhkus-ja 
treeningplaan tervikuna.

Tee sooja
Pole vahet, kas treenid sise-

tingimustes või väljas, äärmi-
selt oluline treeningu osa on 
soojendus. Enne külma ilma-
ga välja jooksma minemist, 
oleks soovitav teha mõned 
soojendusharjutused juba 
toas – eesmärgiks on keha-
temperatuuri tõsta ning liige-
sed ja lihased treeninguks ette 
valmistada. Nii vähendad ka 
näiteks vigastuste ohtu, mida 
võib kaasa tuua libedaga 
jooksmine. Soojenduseks so-
bivad dünaamilised liigutu-
sed, nagu kerepöörded, liige-

TREENIMINE KÜLMA ILMAGATREENIMINE KÜLMA ILMAGA
--Sven HõbemägiSven Hõbemägi I OSAI OSA

seringid jms. 

Õige riietus teeb 
treeningu nauditavaks

Kuldreegel riietumisel – 
treeningu alguses võiksid 
tunda, et on veidi jahe. Edasi 
tõuseb kehatemperatuur kii-
resti ja enesetunne muutub 
paremaks. Kui aga juba õue 
minnes on palav, siis oled end 
valesti riietanud, sest treenin-
gu vältel läheb veelgi palava-
maks. Mida kiiremaks muu-
tub jooksutempo, seda roh-
kem soojust genereeritakse ja 
peagi võib tegevuse nautimi-
se asemel olla peas mõte: 
„Saaks juba koju!”.

Riietuse valikul võiks ar-
vestada välistemperatuurile 
10-20 kraadi juurde – kui väl-
jas on viis kraadi külma, siis 

riietu kümne kraadisele soo-
jale vastavalt. Kindlasti peaks 
vältima väga pakse riideid, 
mis põhjustavad ülemäärast 
higistamist ja muudavad lii-
kumise ebamugavaks.

Kihiline riietus
Külma ilmaga treenides on 

põhiline, et riietuksid kihili-
selt. Selle eesmärk on hoida 
keha soojas ning juhtida na-
halt kiirest ära niiskust – niis-
kus aitab kaasa alajahtumise-
le. Vastavalt ilmastikuoludele 
võiks kasutada kas kahe- või 
kolmekihilist riietust.

Esimese kihi eesmärk on 
niiskuse eemale juhtimine, 
head variandid on erinevad 
soojapesud (küsi täpsemalt 
spordipoe müüjalt). Kindlasti 
peaks aga vältima pikkade 

käistega puuvillast särki, mis 
hoiab küll hästi sooja, kuid 
imab niiskust kiiresti ja ei 
„hinga“ piisavalt, seega on 
ventilatsioon pärsitud. Ma-
terjalide osas on parimad va-
likud akrüülkangas ja 
polüpropüleenist kõrgtehno-
loogilised kangad, mis on 
mõeldud just niiskuse eemale 
juhtimiseks kehapinnalt.

Teise kihi eesmärk on keha 
soojas hoida ning heaks ma-
terjaliks on fliis, mis aitab 
vastu võtta natuke niiskust 
ning hoiab seeläbi esimese 
riietuskihi all oleva naha soo-
ja ja kuivana.

Kolmanda kihi eesmärgiks 
on kaitsmine väliste tegurite 
eest nagu, vihm, tuul või lumi 
– pealmised riided peaksid 
olema veekindlast materjalist.

Kuiva ja kergete miinus-
kraadidega ilma korral võiks 
kasutada esimest kahte riie-
tuskihti ning väga külmade, 
tuuliste ning vihmaste ilmade 
korral lisada kolmas kiht. Li-
saks on oluline kanda külma-
de ilmade puhul mütsi ja kin-
daid.

Siinkohal on oluline märki-
da, et kõige rohkem kaotame 
soojust ja energiat pea kaudu 
(ligi 40 protsenti) ning jalga-
de kaudu (ligi 30 protsenti). 
Juba järgmises loos räägin lü-
hidalt jalanõude valikust, li-
saks annan mõningad toitu-
missoovitused ja muud infot, 
mida on oluline välistingi-
mustes külma ilmaga treeni-
des teada.

NÄDALAHARJUTUS  
SELJATÕMME MASINAL
Mõju: eelkõige selja lailihas.
Sooritamine: istu trenažöörile ning võta kätega käepidemetest kinni. Tõmba käed kuni kehatüveni nii, et küünar-
nukk liiguks otse taha ja õlavars liiguks keha lähedalt. Vii käed uuesti ette.

Algasend Lõppasend
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Toodame Skandinaavia disainiga
pehmemööblit ja sisustame igal aastal üle

saja tuhande kodu Skandinaavias, Venemaal
ja mujal tõelise kodutundega.

Meie oleme

Ootame oma meeskonda kohusetundlikku ja töötahtelist

TOOTMISTÖÖTAJAT

Lisainfo ja kandideerimine:

Liliana Suvorova
personalispetsialist,

personal@bellus.com
5305 8544

Tööülesanded:

• Pehmemööbli valmistamine kvaliteetselt 
ja tööohutusnõudeid järgides

• Tööga seotud väljaõppes ja täiendõppes 
osalemine

Töö toimub kahes vahetuses
(1. vahetus 06.00-14.30 ja 2. vahetus 14.30-23.00).

Nõuded kandidaadile:

• Tahtmine töötada tootmises ning teha 
oma tööd hästi

• Hea tervis ja füüsiline vorm
• Kohusetundlikkus ja korrektsus

Sobivale kandidaadile pakume:

• Hea töö eest head tasu ning töötajatele mõeldud soodustusi
• Väljaõpet kogenud töötaja juhendamisel
• Kindlat ja pikaajalist töökohta
• Tasuta transporti tööle ja koju suundadel

> Kiviõli (Püssi, Rannu) - Kunda - Haljala
> Kiviõli - Erra - Sonda - Ulvi - Rakvere - Haljala
> Tamsalu - Kiltsi - Väike-Maarja - Veltsi - Haljala
> Tapa - Kadrina - Aaspere - Haljala
> Vergi - Kavastu - Haljala

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Töö asukoht: Rakvere mnt 23A, Haljala alevik,
Lääne-Virumaa

•KOTLETIVALMISTAJAKS
•LAOHOIDJAKS

•KOKAKS
Tööaeg: E-R 05.00-14.00

Tööaeg: E-R 07.00-17.00

Töötamine vahetustega E-P

Töötada saab päevases (08.00-18.00)
või öises vahetuses (16.00-04.00)

TULE SÖÖKLASSE

KANDIDEERI PAGARITSEHHI

ÄKKI SOBID SUITSUTUSTSEHHI

•VIILUTAJAKS

VÕI HOOPIS KULINAARIATSEHHI

•TRANSPORTTÖÖLISEKS

Kandideeri juba täna!
Töökoht: Tobia küla, Rakvere vald.

Lisainfo: Toivo Murakas, personalijuht, 53 340 040,
personal@ogelektra.ee. www.ogelektra.ee

Võimalik töötada osalise tööajaga
1 nädal tööl 1 vaba
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KULTUURISÜNDMUSED
6. november - 1. detsember Salzburgi 
liidumaa kunstnike näitus „Salzburg: visioo-
nid“ Rakvere Teatris
7. november - 8. detsember klaasinäitus „Sa 
näed, aga ei mürista” Rakvere Galeriis
13. november - 13. jaanuar näitus „Eesti 
Näitlejate Liit 100. Näitleja portree“ 
Teatrikinos
2. detsember kell 18 Kuressaare segakoori 
„Helin“ ja Rakvere Segakoori „Viroonia“ 
advendikontsert Kolmainu kirikus
2. detsember kell 19 Emili & Alexi jõulu-
kontsert Rakvere NOM Stuudios
3. detsember 17. Ülemaaline Jõuluvanade 
konverents:

10.45 jõuluvanade paraadrongkäik 
mööda Laia tänavat keskväljakule;
11.00-12.30 Rakvere keskväljakul. 
Jõulude linna saabumise tervitused ja 
kallistused. Laulud, tantsud, luuletused 
Rakvere lastelt. Üllatused jõulutaatidelt ja 
-memmedelt. Lustakad võistlusmängud 
peredele;
12.37 Jõuluvanade pressikonverents 
Linnavalitsuse saalis. Jõuluvanad külasta-
vad Aqva veekeskust.

3. detsember kell 13 toortatrajahust pipar-
koogitaigna valmistamise töötuba Gustavi 
Majas
3. detsember kell 15 - 17 jõululaat Keskväl-
jakul
3. detsember kell 17 jõuluinstallatsiooni 
avamine keskväljakul
4. - 28. detsember näitus „Pühakiri – käsikir-
jast emakeelse Piiblini“ Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogus, näituse avamine 4. 
detsembril kell 16
5. detsember kell 17.30 Leekpea ateljee 
töötuba „Punutud jõuluehted“ Lääne-Viru-
maa Keskraamatukogus
6. detsember kell 19 Ariadne + Martti 
jõuluõhtu kontsert Teatrikohvikus
7. detsember kell 19 Pillimeeste Pidu 2017 
Buena Vista Sofa Clubis
8. detsember kell 17.30 Heiki Pärdi loeng ja 
raamatututvustus „Eestlaste argikultuurist 
teel moodsasse maailma“ Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogus
8. detsember kell 20 Fiesta latina Buena 
Vista Sofa Clubis – tantsuorkester otse 
Kuubalt ja DJ Miss Savi
8. - 10. detsember Festival Darkland Fire 8:

8. detsember kell 21 soojenduspidu 
Darkland Night Rakvere Rahvamaja 
keldrisaalis;
9. detsember kell 18 festivali põhikontsert 
Rakvere Rahvamaja suures saalis;
10. detsember kell 14 Darkland Fire 
Advent Rakvere Kolmainu kirikus.

9. detsember kell 11 - 15 Waldorfkooli 
jõululaat Waldorfkoolis (Pikk 40)
9. detsember kell 18 Timo Lige pere adven-
dikontsert Rakvere Karmeli koguduses 
(Koidula tn 15)
10. detsember kell 12 Eakate klubi Hämarik 
jõulupidu Rakvere Rahvamajas, tantsuks 
mängib Meelis, esinevad Kaurikooli õpilased

10. detsember kell 15 Virumaa Tütarlaste-
koori kontsert „Iga unistus võib täituda“ 
Kolmainu kirikus
10. detsember kell 15 kuuse- ja pajuokstest 
jõulupärgade valmistamise töötuba Gustavi 
Majas
10. detsember kell 17 II advendi valgusõhtu 
keskväljakul

BIORE
7. ,14. detsember tervisliku seisundi testimi-
ne, loodusterapeut Eve Heinmetsa vastuvõtt
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kiroprak-
tik-osteopaadi Artur Grigorjani vastuvõtt
Info ja reg 5017960 Laada5, Rakveres

RAKVERE TEATER
1.12 kl 19.00 Küllus s. maja (lav. Filipp Los)
2.12 kl 19.00 Astuge edasi! s.maja (lav. Erki 
Aule)
1.12 kl 19.00 Gravitatsioon v.maja (lav.
Raivo Trass)
2.12 kl 16.00 Somnambuul VIIMANE 
v.maja (lav. Sulev Keedus)

LÄÄNE-VIRUMAA PUUETE GA INIMESTE 
KOJA DETSEMBRIKUU ÜRITUSED
3. detsember – Ilusat rahvusvahelist puuete-
ga inimeste päeva!
6. detsember kell 16 infotund ühingute 
juhtidele (tulumaksu muudatused), raamatu-
pidaja Rebecca Liis Armus
7. detsember kell 10 kutsehaigete ühingu 
jõuluüritus
8. detsember kell 18 allergia ja astmaühingu 
aastalõpu üritus Gustavi majas( allergiava-
bad toidud, shindo, omaosalus 2 eurot)
11. detsember kell 9 juristi tasuta nõustami-
ne (vajalik etteregistreerida tel6015122)
11. detsember kell 13 südamehaigete ühingu 
aastalõpuüritus, omaosalus 5 eurot tasuda 
Piret Lulla kätte 8. detsembriks
12. detsember kell 9 tantsuringi jõuluüritus 
Sotsiaalkeskuses
13. detsember kell 10 Käsikäes ja epilepsia-
liidu jõuluüritus Pätsi Sahvris
13. detsember kell 13 Rakvere LIÜ infopäev 
Targa maja konverentsisaalis
14. detsember kell 13 Rakvere LIÜ jõululõu-
na Niine Külalistemajas (omaosalus 5 eurot)
14. detsember kell 13 lauluringi jõuluüritus 
Sotsiaalkeskuses
14. detsember kell 18 Lääne-Virumaa 
Sclerosis Multiplex ühingu aastalõpuüritus
16. detsember kell 12 kurtide ühingu aasta-
lõpuüritus
19. detsember kell 10 võimlemisringi 
treening ja jõuluüritus
19. detsember kell 14 diabeetikute ja parkin-
soni ühingute ühine jõululõuna Slaavi 
köögis (Lai tn.11)

Ilusat jõuluaega kõigile! Head vana-aasta lõppu 
ja head uut aastat!
NB! Koja talvepuhkus on 23. detsember -2. 
jaanuar. Kohtumiseni uuel aastal!

Info tel 53429043

Romantiliste sugemetega 
seiklusfilm „Mägi meie vahel“ 
Kate Winsleti ja Idris Elbaga 
peaosades jookseb Rakvere 
teatrikinos täna ja homme.

Tegu on küllaltki heatase-
melise filmiga, kus näeb kahte 
aktuaalset inglise näitlejat 
suures plaanis tegutsemas ke-
set üüratut tühjust. Just tühja-
na võib iseloomustada seda 
lummemattunud mägipiir-
konda, kuhu tegelaste väike 
üürilennuk maha prantsatab 
ja nad saatuse hoolde jätab.

Nii Alex ja Ben (pildil), kui 
ka lennundusametkonnad ei 
tea, kus nad on. Telefonil 
puudub levi, Alexil on tõsine 
jalavigastus ja toiduks on vaid 
mõned pakid mandleid. Siiski 
saavad nad tuld teha ja lumest 
vett sulatada. Seltskonnas on 
ka õnnetuses hukkunud len-
duri koer.

Mahaprantsatanute kasuks 
räägib nende kriitilise mõtle-
mise võime — Ben töötab ki-
rurgina ja Alex on ringireisiv 
fotoajakirjanik. Dünaamikat 
tegelaste vahel aitab luua 
nende erinev eluvaade. Kui 
Ben on mõistuseinimene, kel-

Maandumine keset lünka
le sõnul on süda kõigest üks 
lihas, püüab Alex järgida oma 
intuitsiooni ja instinkte. 
Esiotsa lähevad nende arva-
mused tegevusplaani osas 
lahku, kui Ben soovib jääda 
lennuki juurde abi ootama, 
siis Alexi arvates tuleks kõn-
dima hakata, kuigi pole aimu-
gi, kuhupoole.

Niisiis ei toimi õnnetuspai-
gas õieti ükski tsivilisatsioo-
nis elutagav võrgustik, tege-
lased on sattunud kuhugi va-
hepeale, nii-öelda lünka. Siis-
ki on nad teineteise jaoks ole-
mas ja kui Alex otsustab vara-
hommikul koos koeraga teele 
minna, taipab Ben, et peab 
naisele järgnema, sest üksinda 
jäädes oleks ta veel abitumas 
olukorras. Loodus on sel ris-

kirohkel teekonnal ilus ja neil 
on ka õnne, kui leiavad ööbi-
miskõlbuliku koopa ning neil 
õnnestub küttida üks loom.

Kuna film räägib ellujäämi-
sest tsivilisatsioonist eemal, 
siis selle vaatamine kinosaalis 
võib pakkuda omanäolise, 
kulgemisest kantud võimalu-
se igapäevarutiinist paariks 
tunniks välja astuda. Õnnes-
tunuks loen ka pealkirja, sest 
filmi sündmuste kohaselt 
võib „mägi“ asuda nii mäesti-
kus kui ka ülekantud tähen-
duses keset argielu. Filmi alu-
seks olev samanimeline jutus-
tus ilmus paari aasta eest ka 
eesti keeles ja on saadaval 
praegu e-raamatuna.

Tõnu Lilleorg

Foto: Hea Film
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Tänavu on EV100 tä-
histamiseks suisa üle 
poolte Rakveres 8.-
10. detsembrini festi-
valil Darkland Fire 8 
esinevatest artistidest 
kodumaist päritolu, 
tavaliselt on see arv 
olnud üks-kaks. Põ-
nevate Eesti artistide 
kõrval astuvad lavale 
ka hästi valitud välis-
maised muusikapär-
lid.

Risto Kukk

Festival pakub nautimiseks 
uuenduslikku folki ja kantrit, 
elektroonilist tantsubiiti ret-
rost futuristlikuni, kauneid 
muusikapalu siit seinast ja tei-
sest veerest keskpõrandale 
kokku.

Peaesinejana astub üles 25. 
tegutsemisaastat tähistav, 
oma äsjailmunud järjekordset 
albumit esitlev ja erinevaid 
rahvusvahelisi alternatiiv-
muusika edetabeleid vallutav 
gooti roki bänd Inertia 
Londonist.

Tuntumatest nimedest tu-
leb lavale ka Läti olulisima 
muusikaauhinna Kuldne 
Mikrofon suisa kahel aastal 
folgi kategoorias võitnud Zāle 
Riiast. Kaugemalt tulijatest 
tasub mainimist veel tumedat 
ameerikalikku kantrit viljelev 
Cult of Slaves Belgiast ja tu-
mefolgi orkester Majdanek 
Waltz Venemaalt.

Festivali põhikontserdil 9. 
detsembril kell 19 tõmbab 
peo käima retrolikku 80ndate 
biiti meenutavat synthwave’i 
esitav Mr. Garfield Tartust. 

Festival Darkland Fire 8 kingib end Eestile juubeliks

Tuudur Tamme alustas bän-
diga Mr. Garfield juba aastal 
2000 ja tema ande esmaavas-
tajaks oli legendaarne eesti 
muusika figuur Raul Saare-
mets, kes andis välja Mr.Gar-
fieldi esimese singli augustis 
2004  Umblu Recordsi alt.

Teda on mõjutanud džässi-
liku muusika värviküllus, 
nüansirohkus ja ebamaisus 
ning klaver, selle kõla ja akor-
did, mis harmooniaid ehita-
vad. Mr. Garfieldi loomingu-
le enim mõju avaldanud bän-
dideks on Depeche Mode, Jan 
Hammer, Camouflage, Kraf-
twerk, Mitch Murder ja pea-
aegu kogu 80ndate synthpop 
ning varasem elektrooniline 
muusika.

Nime OUDEIS tagant leia-
me andeka Tallinna muusiku 

Artjom Jurovi. Seda meest 
võib vist julgelt lugeda vähe-
malt sama produktiivseks kui 
Frank Zappat. Meeletu loo-
mingulise põlemisega ja an-
dekas muusik. Teeb, mis pa-
rajasti õige tundub südamele 
ja ei väsi katsetamast erineva-
te stiilidega. Tema loomin-
gusse kuulub rhythmic noise’i, 
techno’t, dubstep’i, drone’i, am-
bient’i ja teab veel mida. Kin-
del kvaliteet ja omapärane 
nägemus on tema esinemise 
puhul garanteeritud.

Forgotten Sunrise Syndro-
ne Tallinnast on 80 protsenti 
improvisatsiooniline. Kui ta-
vapärane Forgotten Sunrise 
on tähelepanelkult kureeritud 
ja taldrikul serveeritud, siis 
laiendiga Syndrone avaneb 
helimaastik kuulaja silme all 

nii, kuidas tunne on ja vaist 
suunab. FSS keskendub pi-
gem ühtsele atmosfäärile ja 
helidele kui struktuuridele ja 
meloodilisele muusikale. Alg-
selt sündis Syndrone proovi-
kas „jämmides“ ning tundus, 
et miks mitte lasta kujutlus-
võimel ka avalikult lennata. 
Märksõnadeks on dark-ambi-
ent, drone, tribal, shoegaze.

Cubus Larviku (Karl Saks ja 
Hendrik Kaljujärv) helimaas-
tik on mitmekihiline, ähvar-
davast sügavusest kajavad 
vastu lõhutud bassirütmid ja 
masinlik vibratsioon. Hend-
rik Kaljujärv on olnud loo-
minguliselt aktiivne paljudes 
formaatides – loonud muusi-
kat sõna- ja tantsulavastuste-
le, teinud installatsioone gale-
riides, lavastanud ja osalenud 
töödes nii Kanuti Gildi 
SAALis, Von Krahli Teatris 
kui ka Teatris NO99. Tema 
tööde läbiv tunnus on inten-
siivne ja sügav seisunditaotlus 
ja hoolikalt viimistletud töö 
erinevate meediumite ning 
vahenditega. Lisaks tehnilise-
le täpsusele, mille Hendrik on 
viinud kõrgele tasemele, on 
ta võimeline tunnetama eri-
nevate formaatide toime-
mehhanisme, jäädes truuks 
enda esteetilistele ja ideeliste-
le valikutele.

Karl Saks on vabakutseline 
koreograaf, tantsija ja muu-
sik. Ta on lõpetanud Tartu 
Ülikooli Viljandi Kultuuri- 
akadeemia tantsukunsti õppe 
ning eelmisel kevadel Eesti 
Kunstiakadeemia uusmeedia 
magistriprogrammi ja tegeleb 
elektroonilise heliloomega 
Cubus Larviku kaitsva müüri 
taga. Tema lavastus „Seisund 
ja disain“ sai viimaste Eesti 
teatri aastaauhindade tantsu-
lavastuse laureaadiks. 

Viljandi bänd Oopus on 

psy-ambient-techno-trad koos-
lus, kus kohtuvad pärimus-
muusikast tuntud instrumen-
did kaasaegse elektroonilise 
muusika ning visuaalidega. 
Vanad pillilood on eelkõige 
tänapäeva tantsumuusika, aga 
elektrooniline. Oopus liidab 
ja loob seda kõike „laivis“ ja 
tulemuseks on täielik elamus 
kõikidele meeltele. Oopusesse 
kuuluvad Mari Meentalo 
(torupill, flööt, parmupillid, 
hulusõ, vokaal, digisüntesaa-
torid, efektriplokid), Johan-
nes Ahun (analoog- ja digi-
süntesaatorid, oval), Aleksa-
der Sprohgis (valgus ja vi-
suaalid).

Kui festival hakkab pihta 
ülimalt hoogsalt 8. detsembril 
kell 21 algava soojenduspeoga 
Darkland Night, mil Rakvere 
kultuurikeskuse keldrisaali 
kütavad kuumaks DJ-d Reza 
Londonist, 4-got-10 Tallin-
nast ja festivali residendina 
V_Pagan, siis 10. detsembril 
kell 14 algaval lõpukontserdil 
Darkland Fire Advent tõm-
bab selleaastasele festivalile 
väärika ja mõtliku joone alla 
vanameister Tõnu Tepandi.

Festivali raames esineb Tõ-
nu Tepandi oma aegumatute 
ja tänaselgi päeval nii emot-
sionaalselt mõjuvate ja olulis-
te lauludega  teistkordselt.  
Neli aastat tagasi astus ta lii-
gutava kavaga üles festivali 
põhipäeval ja tema lood mõ-
jutasid sügavalt ka välismaist 
publikut nii Saksamaalt, Soo-
mest, Rootsist kui ka Vene-
maalt, isegi pisarateni, kuigi 
nad välismaalastena neist sü-
gavatest tekstidest sõnagi aru 
ei saanud. Ka tänavu on oo-
data elamuslikku kontserti, 
millele oma emotsionaalse 
loori seab ka advendiaegne 
kirikukeskkond.

Tänavu Darkland Fi-
re lõppkontserdil esi-
nev vanameister Tõ-
nu Tepandi astus fes-
tivalil üles ka neli 
aastat tagasi. 

Foto: Darkland Fire
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

SÕIDUKID

ANNAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

OST

VAHETUS

MÜÜA 4-TOALINE KORTER 
ÜLESÕIDU TN, TAPA

• Hea asukoht ja planeering

• Toad eraldi

• 2 rõdu

68 000 €

527 101196 m²

24 900 €

  78,6 m², III k

19 900 €

• Elumaja, kuur, abihoone/saun

• Hoovis tiik

• Kinnistu 1,56 ha, naabrivalve

MÜÜA ILUS MAAKODU 
ARUKSE KÜLA, LAEKVERE VALD

527 1011

527 1011

51 m², II k

21 000 €

527 1011 74,3 m²

MÜÜA MAJA 
KOIDU TN 12, RAKVERE

• Palkmaja, 6 tuba, köök

• Abihoone/saun, kuur, garaaž

• Kinnistu 750 m2

39 000 €

527 1011  81 m²

• 4 tuba, köök, WC, sahver

• Abihoones garaaž ja saun

• Kinnistu 2590 m2

MÜÜA MAJA 
KOIDU TN, KUNDA

32 000 €

527 1011 107 m²

MÜÜA REHIELAMU 
VANA-PAJU, KARITSA KÜLA
• Ehitus aeg 1903. a

• 2 tuba ja köök, rehiahi

• Kinnistu 1,1 ha, puurkaev

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
LASTEAIA, LEPNA

• Klaasitud rõdu, avar köök

• Toad eraldi, hea seisukord

• Õhksoojuspump, madalad kulud

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvi-

mine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

KINNISVARA

KOHTLAJÄRVE, 
IIDLA, MALEVA 23
51,7 m2 
I korrus
34,2 m2 II korrus

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

VINNI, 
SÕPRUSE TN 5

36,3 m2  I korrus

KADRINA, VIRU 9
8,1 m2, 13,5 m2, 

29,7 m2 ja 36,1 m2 

II korrus

RAKVERE 
KESKLINN, 
LAADA 16
87 m2, II korrus

VÄIKEMAARJA 
48 m2, II korrus

PAASIKU 2A, 
TALLINN
28,9 m2, 33,7 m2, 80 m2 
0 korrus

• Anda inimesele 2toaline puuküt-
tega korter Rakvere kesklinnas, kes 
saab hakkama koeraga ning hoiab 
kodu korras. Tel 528 5416

• Müüa Rakveres Näituse tänaval, 
II korrusel olev korter pinnaga 60 
m2, võimalik ehitada kahekord-
seks. Remonti vajav ja kaasomand, 
korteri juurde kuuluv maatükk on 
900 m2. Vesi ja kanalisatsioon sees. 
Tel 5347 7001

• Müüa 2toaline remonti vajav 
korter Rakveres, Laada tn 4. Tel 
510 0960

• Oled huvitatud 2toalisest ahju-
küttega korterist Väike-Maarjas? 
Uus elekter, vahetatud aknad, 
wc-pesuruum, köögimööbli või-
malus. Majal uus katus, vahetatud 
trepikoja ja keldri aknad ning 
välisuksed. Korteri juurde kuulub 
kelder, puukuur ja garaaž, aiamaa 
võimalus kokkuleppel. Toimiv 
ühistu ja kauba peale head naab-
rid. Tel 5664 5350

• Müüa Essu külas, Pargi tänaval 
2toaline remonti vajav korter. 
Korteris on vahetatud välisuks ja 
osaliselt aknad. Majas on toimiv 
korteriühistu. Tel 5557 2056

• Müüa 2toaline väga heas seisu-
korras soodsa asukohaga võlgade-
ta korter Kiviõlis Kooli tn 4 (54 m2, 
3/3 korrus, toad eraldatud, suur 
köök). Valmis kohe sissekolimi-
seks. Tel 5198 4922

• Müüa Tapa linnas 2toaline 
korter, II korrus, möbleeritud, 
sobib hästi pensionärile või 
ka üürile andmiseks (üüritulu 
130 €/kuu). Hind 11 500 €, saab 
tingida. Tel 511 0478

• Müüa täielikult renoveeritud ja 
möbleeritud kõigi mugavustega 
korter Kundas, võib vahetada 
või müüa ka järelmaksuga. Tel 
5196 1234

• Müüa renoveeritud ja möbleeri-
tud korter Rakveres, võib vaheta-
da või müüa ka järelmaksuga. Tel 
5196 1234

• Müüa 3toaline ahjuküttega kor-
ter Rakvere kesklinna lähedal, on 
olemas kuur ja kelder. Ühendatud 
linna vee- ja kanalisatsiooniga, 
vann, wc, boiler. Tel 505 4386

• Müüa renoveeritud korter 
(70m2) Haljalas, 3 tuba + avatud 
köögiga tuba. Tel 5568 6385

• Müüa 4toaline remonti vajav 
korter Sõmerul renoveeritud ma-
jas või vahetada 2-toalise vastu 
Rakveres, hind 36 000 €. Tel 5667 
9206

• Müüa Rakveres ½ elamust. Tel 
5358 6829

• Müüa suurem vanem elamu 
(kaks korrust, täiskelder) Rakvere 
piiril. Tel 507 4958 

• Müüa vanem maja Haljala alevi-
kus, vajab remonti, krunt 3100 m2. 
Kiire! Tel 5664 3580

• Müüa garaaž Rakveres Mulla 
tänaval. Tel 505 2061

• Ostan san.remonti vajava korteri 
Rakveres või lähiümbruses. Tel 
5550 0588

• Ostan 1toalise k.m. korteri Rak-
veres otse omanikult. Tel 5081 311

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

• Ostan 3toalise korteri Lai 14 
majas, võib vajada remonti. Tel 
5886 9698

• Noor pere soovib osta maakodu 
Lääne-Virumaal. Tel 5552 7229

• Soovin osta maja Lääne-Viru-
maale Rakke valda. Tel 5332 3806

• Ostan garaaži Rakveres. Hind 
vähem kui 1000 €. Tel 5550 0588

• Maagia kv ostab või võtab müü-
ki kinnisvara. Tel 5855 0720, 
www.maagiakv.ee

• Vahetada või müüa 2toali-
ne kõigi mugavustega korter 
Kundas muu kinnisvara vastu. 
www.kv.ee/2890337. Tel 5550 0588

• Anda inimesele 2toaline puuküt-
tega korter Rakvere kesklinnas, kes 
saab hakkama koeraga ning hoiab 
kodu korras. Tel 528 5416

• Anda rendile äripind Rakvere 
kesklinnas bussijaama vastas. 
I korrus, 40 + 20 m2. Värskelt 
renoveeritud, konditsioneer. Tel 
5648 6638

• Soovin üürida 1toalist korterit 
ahju –või pliidiküttega, omanikult. 
Tel 517 1920

• Pere soovib üürida maja Rak-
veres, hilisema ostusooviga. Tel 
5308 1705

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

• Anda üürile kõigi mugavustega 
möbleeritud 1toaline korter Rak-
vere kesklinnas. Tel 502 9052

• Anda üürile 1toaline mugavus-
tega möbleeritud korter Jaama 
tänaval Rakveres, hind 160 € + 
kommunaalmaksud. Tel 515 4870

• Üürile anda 1toaline  puu-
küttega korter (38 m2) Rak-
v e r e s ,  I  k o r r u s  P i k k  3 7 .
Üür 190 € kuus. Tel 503 4972, 
info@ko.ee

• Anda üürile hubane 1toaline 
ahiküttega korter 35,6 m2,   wc ja 
duširuumiga, internet, osaliselt 
möbleeritud. Parkimine maja 
hoovis. Tel 516 0906

• Üürile anda 1toaline korter Tapa 
kesklinnas, II korrus. Üür 200 € 
kuus. Tel 503 4972,  info@ko.ee

• Rakvere kesklinnas anda 
ainult kommunaalkulude eest 
2toaline puuküttega korter 
inimesele, kes hooldab suurt 
koera. Tel 528 5416

• Omanik annab üürile Rakvere 
vanalinnas 2toalise ahjuküttega 
korteri. Korteris WC, dušš, soe 
vesi boileriga. Hind kuus 190 € +   
kulud KÜ arvelt + elekter vastavalt 
tarbimisele . Lepingu sõlmimisel 
vajalik 1 kuu ettemaks + tagatis-
raha (kokku 380 €). Tel 5664 9966

• Anda üürile 2toaline kõigi mu-
gavustega korter kesklinnas. Hind 
170 € + maksud, remonti vajav, 
vabaneb 1. detsember, ettemaks 
200 €. Tel 5646 4290 

• Anda üürile 2toaline korter Rak-
veres, Side 6, 49 m2, hind 150 € + 
maksud. Korter on koheselt vaba, 
otse omanikult. Tel 5883 7590

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 
2toaline mugavustega korter. Tel 
5358 6829

• Anda üürile kõigi mugavustega 
remonditud 2toaline korter Kun-
das. Tel 504 0123

• Üürile anda Tapal pikaks ajaks 
3toaline või 2 kõrvuti asuvat re-
noveeritud 1toalist korterit, 2/3,  
ahi + elektriküte + konditsioneer, 
möbleeritud, 5 minuti kaugusel 
rongipeatus ja poed. Üür + mak-
sud umbes 150 €. Samas müüa 
tumepruun nahk nurgadiivan 
2,30x2,10 ja nikerdustega täispuit 
diivani-malelaud 1,10x0,78. Vahe-
tusvariant küttepuudega. e-mail: 
aautod@gmail.ee. Tel 5648 8989

• www.toonklaas.ee

• Akud murutraktorile, rolleri-
le, mootorratastele, ATV-le ja 
igale poole mujale. Rägavere 
tee 38, Agroparts OÜ. Tel 3258 
970, 5260 545

• Müüa Audi A4 Variant 1,8T 
12/1998. a, bensiin, tumesinine 
metallik, universaal, kliimaau-
tomaatik, kesklukk, 4 x el.aknad, 
talverehvidel, korralik, äsja läbi-
nud tehnilise ülevaatuse 12/2018, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Audi A6, 1999. a, nahksisu, 
palju lisasid, 160 €. Tel 520 4322

• Müüa Ford Galaxy 2.0, 85kW, 
1999. a, ülevaatus 05/2018. a, hind 
850 €. Tel 5342 5932

• Müüa Ford Focus, 2000. a, 209 
000 km, 1.6, 74kW, automaat, 
punane, TÜ 05/2018, kindlustus, 
800 €. Tel 5196 1234

• Müüa Ford Mondeo varuosad 
2000-2007. a. Tel 5646 6933

• Müüa MB 2.0D, 55kW, 1996. a, 
ülevaatus 11/2018. a, hind 900 €. 
Tel 5342 5932

• Müüa Mini One  1.6, 66kW, 2003. 
a, ülevatus 05/2018. a, hind 2700 €. 
Tel 5342 5932

• Müüa Nissan Almera, 2000. a, 
bensiin, automaat, hind 800 €, 
võib osta ka järelmaksuga . Tel 
5196 1234

• Müüa Opel Vectra  CD 1,8i 
05/2000. a, 85kW, punane, laug-
pära, konditsioneer, kesklukk 
puldist, 2 x el.aknad, veokonks, 
korralik, läbinud tehnilise ülevaa-
tuse 05/2018, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Opel Vectra Elegance 
Station Wagon 1,9CDTi 01/2005. a, 
turbodiisel, automaatkast, tumesi-
nine metallik, universaal, kliima, 
kesklukk puldist, 4 x el.aknad, 
veokonks, originaal valuveljed ja 
palju muid lisasid, sõiduk on heas 
korras, kehtiv ülevaatus 2018, öko-
noomne, soodsalt! Tel 5903 7780

• Müüa Peugeot 406, universaal 
2001. a, 1,8i, 81 kW, kehtiv üle-
vaatus, kindlustus. Hind 800 €. Tel 
5660 3550

• Müüa Toyota Corolla 2003. a, 
hall, bensiin, manuaal, läbisõit 
70000km, auto on väga hästi hoi-
tud ja ökonoomne. Tel 509 2275

• Müüa Volkswagen Bora 1,6i 
05/2004. a, 77kW, bensiin, hõbe-
dane, sedaan, konditsioneer, 4 x 
el.aknad, kesklukk puldist, tume 
salong, roosteta, mõlkideta, kor-
ralik, ökonoomne, talverehvidel, 
soodsalt! Rakvere. Tel 59037780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 04/2005. a, 74kW, turbodii-
sel, kuldne metallik, universaal, 
konditsioneer, kesklukk puldist, 
4 x el.aknad, veokonks, talvereh-
videl, roosteta, mõlkideta, äsja 
läbinud tehn.ülevaatuse 04/2018, 
superökonoomne, soodsalt! Rak-
vere. Tel 5903 7780

• Müüa Volvo V70, 2003. a, Dii-
sel, 120kw, Summum, rikkalik 
varustus, sinine metallik, 240 000 
km. Heas korras, kehtiv TÜV. Tel 
5805 6822

• Müüa Volvo V70 2.4D, 2005. a, 
läbisõit 275 000 km. Hooldusraa-
mat, heas korras, otse Hollandist, 
hind 3700 €. Tel 5871 4061

• Müüa Volvo S-40 75 kW, 1.9D, 
2001. a, hind 1250 €. Tel 5645 1242

• Müüa heas korras Škoda Fabia 
2003. a 1.4, 74 kW, bensiin, sedaan, 
hõbe metallik. Tel 517 4193

• Müüa Škoda Fabia Ambiente 
1,4TDI 01/2005. a, 55kW, turbo-
diisel, hõbedane, universaalkere, 
hooldusraamat, konditsioneer, 
kesklukk, tume salong, pl.soo-
jendus, kehtiv ülevaatus 01/2018, 
korralik nii seest, kui väljast, su-
perökonoomne, kõigest 4l/100km 
kohta! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa odavalt uusi ja kasu-
tatud rehve 13, 14, 15 tolli. Tel 
529 1004

• Müüa talverehvid 205/55/16, 
kasutatud mustri sügavus 6-7 mm. 
Tel 513 6690

• Müüa naelrehvid 4 tk plekkvel-
gedega, korralikud, 175/70 R13 
4x100. Tel 5667 8638

• Starterite ja generaatorite 
remont. Uued ja vahetusfondi 
generaatorid ja starterid. Kiire 
tarne. Tel 526 0545

• Ostame igas seisukorras sõi-
dukeid, hea pakkumise korral 
kiire tehing. Helista 5612 3431 ja 
saate teada, palju me teie auto eest 
pakume! Lääne-Virumaal tuleme 
kohale 1h jooksul!

• Ostan autoromusid. Tel 5558 
5956



Kuulutaja reede, 1. detsember 2017 11

TEENUSED

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

 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

Auto eelsoojendi müük, 
paigaldus, remont

Autoelektroonika remont , 
e lektr i tööd

Diagnost ika

Autovalveseadmed

Haakekonksude müük 
ja paigaldus

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 11, Rakvere

Tel 505 2065

REHVITÖÖD
ALATES 20 € JOOKS

AUTOREMONT 
24 € TUND 

HELISTA 516 4415
EKSVAZ OÜ
HALJALA, 

RAKVERE MNT 5
WWW.EKSVAZ.EE

REHVITÖÖD
ALATES 20 € JOOKS

AUTOREMONT
24 € TUND

HELISTA 516 4415
EKSVAZ OÜ
HALJALA,

RAKVERE MNT 5
WWW.EKSVAZ.EE

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Autoplekitööd parima kvaliteedi 
ja hinnasuhtega. Tel 508 6455

• TS Service OÜ teostab teie veo-
autodele rehvi- ja remondi-
töid mõistliku hinna eest. Asume 
Sõmeru vallas, Näpi tee 1. Li-
sainfot küsi julgelt telefonil 5624 
6998 või vaata meie kodulehelt 
www.tsservice.ee

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude tüh-
jendamist. Veo- ja tõste-teenus. 
Külmunud trasside sulatus. 
Feka-Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 
5381 9930

• Puksiir-ja veoteenus. Tel 5558 
5956

• Veo- ja tõsteteenus. Rak-
so Transport OÜ. 5667 5947. 
www.rakso.ee

• Veo-ja kolimisteenus. Tel 506 
1547

• Veoteenus Ford Transiti kaubi-
kuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

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

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

• Veoteenus kandevõime 13,8 
t, madel (2,45x9,0 m), kraa-
na, 0,85 eur/km, tõstetööd 25 
eur/h. Tel 5682 7009

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Kolime iga ilmaga igale poole. 
Tel 502 3789

• KOLIMISTEENUS fi rmadele 
ja eraisikutele üle vabariigi. 
Teostame kõike, mis on koli-
misega seotud, ja seejuures 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite jm. 
raskete esemeteni välja. Võta 
meiega ühendust ja leiame 
koos teie probleemile parima 
lahenduse. OÜ Kolimised. TEL. 
5649 3289 või kaido@kolimi-
sed.ee, www.kolimised.ee

CONTARO OÜ 
www.contaro.ee
info@contaro.ee

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

FEKAALIVEDU

• Lammutustöö. Transporttee-
nus. Tel 56856320

• Teostame lammutustöid. Tel 
5330 5970

• Pisiremont ja muud tööd, tulen 
appi nii nõu kui jõuga. Tel 5656 
3069

• Ettevõte teostab ehitustöid 
ideest võtmed kätte meetodil. 
Tel 5662 6483

• Üldehitustööd: puukuurid, ga-
raažid, saunad. Tel 5685 6320

• Teostame lamekatuste ja viilka-
tuste ehitustöid ning ka katuste 
remonttöid www.melsen.ee Tel 
58455717

• Vee- ja kanalisatsioonitorustike 
ehitus (sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete mahutite paigal-
dus. San.tehnilised tööd. Hinnad 
soodsad. Info 5373 4876

• Ehitus- ja remonditööd nii 
eramutes, kui korterites.

•  Siseviimistlus,  vannitoad, 
voodrivahetus, soojustamine,                                                                    
terrasside ehitus, san.tehnilised 
tööd. Hinnad head. Tel 5373 4876

• Ehitus- ja remonditööd, toru- ja 
san.tehnilised tööd, siseviimist-
lustööd, plaatimine, tapeetimine, 
värvimine, parketipaigaldus. Tel 
518 7979

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

• Majade ja korterite remondi-
teenused, siseviimistlustööd. Tel 
5670 9080

• Plaatimised, pahteldus, tapee-
timine, soojustus ja parketi pai-
galdus. Korterid, saunad, majad. 
Tel 504 5560

• Plaatimistööd, vannitubade ja 
saunade remont. Töö kvaliteetne 
ja korralik, suur kogemus. Tel 
5670 9080

• Vanade majade renoveerimine 
ja uute ehitus. Tel 5685 6320

• Soojustan-ja polsterdan uksi. 
Tel 5646 8055

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Elektritööd pädevusega elektri-
kult. Tel 5821 6625

• Pehme mööbli remont, rii-
de valik, veovõimalus. Tel 32 
27822, 506 1547

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Automaatika tiib- ja liug-
väravatele. Tõstuksed, tõkke-
puud, remont. Tel 5555 8293, 
tenentte@gmail.com

• Settekaevude tühjendamine 
7-kuupmeetrise mahutiga Vinni 
vallas ja lähiümbruses. Võimalik 
sõlmida perioodilisi teenuse osu-
tamise lepinguid. Hind kokkulep-
pel. Tel 513 7633

• Toru-ja san.tehnilised tööd. Tel 
5332 4749

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

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta
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Nortsu tee 2. Tel 512 7619,

Teraskatused
otse tootjalt

  Plekikantimistööd
  Katuse lisatarvikud

info.tootjateesindus@gmail.com

Betoonpõrandate 
planetaarne 

lihvimine. 
Betoonpõrandate 
hooldus ja remont 

Tel. 529 2781 
info@epoporand.ee 
www.epoporand.ee

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

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

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

RAUAMARKET RAKVERES! 
Ehituse tn 3 (Rägavere teel)

E,K,R 9-17

Tel 523 3869
www.rauamarket.ee

  Keevitus-, lõikus- ja 
puurimistööd

  Metallitöötlemise 
tööriistad

  Metalli ja torude 
müük

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

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

 

 Katusetööd (plekk, eterniit ja kivi) 
 Lamekatuste ehitus ja remont SBS ja PVC 
materjalidega 
 Vihmaveesüsteemid 
 Turvatooted katustele (käigu sillad, 
lumetõkked, redelid jne) 
 Terviklahendused 

Omame kogemust antud valdkonnas üle 10 aasta. 

Kontaktid: 513 4182 ja 5354 4606 

                    Tekoflex1@gmail.com 

Leia meid ka Facebookist: 
www.facebook.com/tekoflex 

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

K&S Torutööd OÜ teostab: 

¤ Vee- ja kanalisatsioo-
nitrasside ehitus (sise- ja 
välistrassid)
¤ Küttesüsteemide ehitus
¤  Reoveepaak ide  ja 
septikute müük ning 
paigaldus
¤ Sanseadmete paigaldus 

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

TORUTÖÖD
Tel 5662 1147, 324 4103

enki.erel@gmail.com

ENKI RL OÜ

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing. 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

rakmettrans@outlook.com

Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

M E T A L L I T Ö Ö D

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 tõsteteenus (kasti mõõdud 
6,2x2,5, tõstejõud 2,5 tonni).

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ummistuste lik-
videerimine. Tel 5552 8487 Vaiko

• Korstnapühkija- ja pottsepa-
teenused. Tel 522 1165

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Ansambel alates 200 €, õhtujuht. 
Tel 51901697

• Felix Bänd, parim ja soodne. Tel 
5559 3419

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuu-
sika igale peole! Tel 5185 318,ka-
levband.kalev@gmail.com

• Tantsumuusika ühemehebän-
dilt. Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Linna parim pakkumine!!! 
Interneti püsiühendus + te-
lepilt täiesti hullumeelse hin-
naga al. 5 eurost. Levib linnas 
ja maal. Sobib kokku Elioni 
digiboksidega. Ära muretse, 
kui Sul aparatuuri ei ole, me 
anname Sulle need tasuta!!! 
Uuri lähemalt: www.telestar.ee 
või helista tel 5552 5432

• TV- ja sat.seadmete müük, pai-
galdus. OÜ RTS Antenn, tel 5340 
7808, e-post: rts1@hot.ee

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

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

• Kodumasinate remont ja 
paigaldus (külmkappide, pesu-
masinate, nõudepesumasinate, 
mikrolaineahjude jne.) Teenus 
võimalik ka kodukutsel. Tel 
5648 7258

• Viljapuude –ja hekkide hool-
duslõikus. Tel 514 3787

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. 
Aastaaruanded soodsalt. Tel 5568 
6385

• Anderi Äris Rakveres Pikk tänav 
6 müüme vana mööblit, valgus-
teid, kupleid vanadele lampidele, 
portselani, maale, vinüülplaate ja 
palju muud. www.facebook.com/
anderipood. Tel 5664 4436

• Jõuluvana unustas vitsakimbu 
maha, kingikoti aga peitis tulles 
selja taha. Kui sinagi tahad, 
et jõuludel tuleks jõulutaat 
sinu koju ja muudaks teie pere 
jõulud meeldivaks, siis see on 
just sinule. Pakume jõuluvana 
teenust. Broneeri juba varakult. 
Tel 5627 0848
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 LASERPRINTERITE 
TOONERIKASSETTIDE 

TÄITMINE

Pikk 51, Rakvere
Kontoritarvik OÜ, tel 5648 6766

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

sül

OHTLIKE 
PUUDE 

LANGETAMINE
WWW.PUULANGETUS.EU 

TEL: 58228154

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

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

KODU

KÜTTEPUUD

OST

Rakveres Tallinna tn 49b

MÖÖBLIKAUPLUSSE 
SAABUS MÜÜGILE 
PALJU ISKU, ASKU, 

MASKU UUT 
ja kasutatud mööblit, 
diivaneid, nurgadii-

vaneid, puit-ja metall-
voodid, söögilauad, 

kušetid, puit 
riidekapid. 

Lai valik kummuteid 
ja palju huvitavat. 

Olemas transport.

Oleme avatud 

E-R 10-18, L 10-15, 
P  suletud 

Tel 506 9814

• Klassikaline massaaž, hind 
alates 7 €. Tel 5567 7800

• Klassikaline massaaž, tsel-
luliidimassaaž, jumestamine, 
kulmude värvimine, Lash Lift. 
Hinnad soodsad. Tel 5561 9793

• Ootan pakkumisi majapidamises 
seisma jäänud mööblitest aastast 
1900–1970. Tel 5616 5761

• Müüa PVC aknad, uued, 
laius 1365, kõrgus 1270, 3 x 
klaaspakett, 2 tk. Väljast tume 
tamm, seest iiri tamm, rehau 
profi il, roto sulus, u arv 1,0. Tel 
505 6590

• Müüa tsementplaate 5 x 50cm x 
100cm, 17 tk, soodsalt ja kasevi-
had. Tel 5349 9628

• Müüa pesumasin, heas korras, 
60 €, puidust voodi 40 €. Tel 5880 
3195

• Müüa gaasiballoon (EU 16,4 kg). 
Gaasi 50-60% sees, paku hind. Tel 
5196 1234

• Müüa heina, hein on pallides, 
tarnspordi võimalus. Tel 5451 7181

• Müüa kaseluud ja luuavarred 
kohale toomisega, 0,75 €/tk. Tel 
5357 6378

• Ostan kristall- ja portselan-
nõusid. Pakkuda võib kõike! Tel 
5564 0325

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mööbel, nõud, mänguasjad, jalg-
rattad, garaažitööriistu ja -tarvi-
kuid. Paku julgesti! Tel 5616 5761

• Ostan nõukaaegse vahvliküpse-
taja, Vana Toomase lambi, vanu 
tasku-ja käekelli. Esemed võivad 
vajada parandamist ja muud ki-
la-kola. Paku julgesti! Tel 503 1849

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

TALVINE 
TÜHJENDUSMÜÜK

*Laste ATV, krossikad, 
kiiver (55 €) ostjale tasuta kaasa  
*mopeed 795 € 
(järelmaksuga 26,30€/kuus)

MOPEEDI MOOTORID
50CC, 72CC, 110CC, 125CC. 
Hinnaga 245€.
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

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

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

Rakvere, Vilde 14 (bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240 • Vaata ka Kuldne 
Börs - mopeedid; rollerid; ATV-d

MOPEEDID, ROLLERID, ATVD,
KROSSIKAD, JALGRATTAD, 
ENDUURO  VARUOSAD

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

• Ostan töölaua, kruustangid, 
alasi, puurpingi, saunaahju, plii-
diplaadi ja -ukse. Tel 503 1849

  • Ostan majapidamise likvideeri-
misel raamatust mööblini. Paku 
julgesti! Tel 5825 7222

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mööbel, nõud, mänguasjad, jalg-
rattad, garaažitööriistu ja tarvi-
kuid. Paku julgesti! Tel 5616 5761

• Ostan kristall- ja portselan-
nõusid. Pakkuda võib kõike! Tel 
5564 0325

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

• Ostan vanu 1970 – 1990. a, val-
mistatud Vene 1/43 mudelautosid 
ja Norma mänguautosid. Tel 529 
1288

• Ostan väga hea hinnaga üm-
marguste või ovaalsete kividega 
merevaigust kaelakee. Eriti hea 
hind kollase- pruunikirju kee 
eest. Enne müümist küsige minu 
hinnapakkumist! Tel 5871 0351

• Ostan: juustu, keeksi, kurgi, to-
mati, kala jne piltidega vaagnaid, 
maksan kuni 100 €. Vanu must- 
valgeid postkaarte, fotosid, mün-
te, paberraha, märke, medaleid, 
nahkköites raamatuid ja Saksa 
sõjaväe kiivri. Lisaks võib pakku-
da nõukaaegseid õhumullidega 
lillevaase. Tel 5590 6683

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

• Müüa kuivi pakitud kütte- klotse 
ja kaminapuid, pelleteid ning 
puidu- ja turbabriketti alusel. 
Vedu tasuta. Tel 433 3130, 523 8503

• Aastaringselt halupuud 30-55 
cm, halupuud autol laotult koos 
kohale toomisega.

Hind sisaldab transporti, helistage 
ja küsige, milline kogus ja halupuu 
teid huvitab. Tel 503 0311

• Oü Puider müüb kuivi lepa küt-
teklotse 40L võrkkottides. Hind 
1,5 €. Alates 30 kotist Rakvere 
piires transport tasuta. Samas 
müüa ka küttepindu. Info 10.00-
12.00 esmasp, kolmap, reedeti. 
Tel 322 4929

• Müüme 3m leppa. Tel 5012 
905

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind 
lepal 2 € kott ja kasel 2,30 € kott. 
Tel 505 1528

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

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse 
ja kaminapuid. Vedu tasuta. 
Tel 5013 862

• Müüa lõhutud küttepuid. 
Hind al. 30 €/rm. Koos kohale-
toomisega. Pikkused al 25–60 
cm. Tel 5045 632

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

• Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, palgi 
saagimise ja nelikanthöövelduse 
teenus. Info telefonil 5089 215 töö-
päevadel 8.30-17, www.saeveski.
toomonu.ee

EHITUS

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

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

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

METS

• Raietööd, metsa väljavedu trak-
toriga. Tel 520 9687

• Metsa väljavedu MTZ-82-ga. 
Tel 514 6788

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

SEENIORTUGI OÜ 
pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga 
toimetulekul

nende omas kodus. 
Täpsem info telefonil 5371 2433 
                või e-postiga: 
seeniortugi@gmail.com

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

VANAVARA

LOOMAD

TEATED

TUTVUS

MUU

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa toidukartulit “Agria”, 
“Laura”, “Leyla”. Asukoht Aasperes. 
Transpordi võimalus. Tel 5565 
1553

• Müüa toidukartulit „Laura“, 
asume 3 km Rakverest. Tel 5334 
5348

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

• Müüa Kungla talu kartulit „Lau-
ra“ ja „Gala“ Sõmeru vallas. Suu-
rema kogusega kojuvedu. Tel 514 
1338

• Müüa toidukartulit “Laura”, 
“Arielle”, “Vinetta”. 0,30 €/kg, vedu. 
Vahemetsa talu. Tel 520 2036

• Kartuli müük, erinevad sordid, 
transport. Hind kokkuleppel sõltu-
valt koguselt ja transpordist. Kartul 
asub Viru-Nigula lähedal. Urmas. 
Tel 527 1369

• Meemeister OÜ, Vana-Vinni. 
Toiduplastämber 1kg – 7 €, 
klaaspurk 900 g - 6,50 €. Kodu-
leht: www.Meemeistrimesi.ee. 
Rakvere piires kohale toimeta-
mine tasuta. Tel 5396 7664

• Müüa traktor T-16, kabiinikasti 
ja roolivõimuga. Tel 5558 5956

• Ära anda isane umbes 6 kuu-
ne kassipoeg, asub Pesaleidja 
MTÜ hoiukodus. Tel 5199 1609

• Müüa väiksed taksikutsikad. 
KIIRE! Tel 528 5416

• Müüa emased kääbuspuudli 
kutsikad, sündinud 12.10, loo-
vutamine 2-kuuselt, kiibistatult, 
vaktsineeritult ja passiga, hind 350 
€. Tel 506 8953

• Müüa saksa lambakoera 
kutsikad. Tel 5692 15399, 5866 
3155

• Müüa noored kitsed, lambad ja 
talle liha. Tel 514 3787

• Võtan hoida Teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Anname ära konte lemmik-
loomadele Huljal. Tel 501 0270

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

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

• Ostan vanu 1970 – 1990. a, val-
mistatud Vene 1/43 mudelautosid 
ja Norma mänguautosid. Tel 529 
1288

• Elektritarvete kaupluses 
Rakveres Lai tn 3A “Piibelehe 
Kohvik” ruumides pakkumi-
sel sügiseselt soodsa hinna-
ga LED-prožektorid. Olete 
oodatud kaubaga tutvuma! 
www.elektritarbed.ee

• TULGE KÕIK juuksurisse, tel 
5620 3174 ja 5681 6206, maniküü-
ri, tel 5633 9634, massööri juurde, 
tel 5567 3125. Rakveres, Laada 14

• Inglise keele vestluse kiirkur-
sus 20 tundi algajatele ja taasa-
lustajatele Koidula 1 Tsentrumis, 
alates 5.12 kella 18-19.30, hind 
50 €, sisaldab õppematerjale. Tel 
5566 1419

• Hei päkapikud, aidake leida ük-
sindust tundval naispensionäril 
sõpra. Ta võiks olla 65-75 a ja mitte 
alla 170 cm. Et sõprus õnnestuks, 
peaks ta huvituma nagu minagi 
loodusest, kultuurist ja vahel rei-
simisest ja olema huumorimeelne. 
Ootan vastust kirjaga Adoffi 11, 
44310, Rakvere nõudmiseni dok 
nr AA0658459

• www.toonklaas.ee

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

• Müüa Družba, kreissaag, keevi-
tustrafo, trafo 380/220. Tel 5322 
6176

• N Õ U A N D E L I I N 
tel 900 5020. Kui elumure vae-
vab ja vajad hingeabi, anna-
me soovitusi. Vastame eraelu, 
tööd ja tervist puudutavatele 
küsimustele. Kõne hind 0,97 
eurot/min. 

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

Peatoimetaja
Seidi Lamus-Tšistotin, 322 5090
seidi.lamus@kuulutaja.ee

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

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

Kujundus/küljendus
Renee Koit
Marimai Kesküla

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093
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Saada
kuulutuse tekst

kuulutus@kuulutaja.ee

Helista
32 25 093

Tule 
toimetusse

Tobia küla, 

Rakvere vald 

E - R 9-17 

Eraisikute reakuulutusi 
võetakse vastu ka Rak-

veres Vilde 6a asuvas 
Grossi Toidukaubad 

kaupluses “Joogid”. 
Kauplus avatud 

iga päev 10-22

ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!
Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Hinnad turul 30. nov 2017
Turg avatud T - L 8-16, Laada 39

NIMETUS KOGUS HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,40 0,50

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 5,00 8,00

Mugulsibul kg 1,50

Tomat kg 3,00 3,50

Värske kapsas kg 0,40

Hapukapsas kg 1,50

Porgand kg 0,80 1,00

Kaalikas kg 0,80 1,00

Punapeet kg 0,80 1,00

Mustrõigas kg 1,50

Küüslauk kg 8,00 10,00

Kõrvits kg 1,00

Jõhvikad liiter 4,00

Õunad kg 1,00 1,50

Kuivatatud õunad kg 8,00

Metspähklid kg 4,50

Kreeka pähklid kg 4,50 5,00

Maapähklid kg 4,50

Seemned lindudele 
5kg

kott 5,00

Mesi 700g purk 6,00

Värske räim kg 1,30

Toorpiim T, L kella 10st liiter 0,67

Turul veel müügil:
* käsitöö - soojad kududmid, kalmuseaded

* tööstuskaup - riided ja jalanõud
* igal laupäeval saunavihad

AVATUD KÖÖGIVILJA KIOSKID!

HINNAD RAKVERE TURUL

Kolmapäeval toimus Teat-
rikohvikus „RT vestleb“ 
sarja kõnelus Ingrid Rüüt-
li ja Kaja Toikkaga. 
Vestlusõhtu oli sissejuha-
tuseks 13. detsembril esi-
etenduvale Rakvere Teatri 
talvelavastusele „Tagassi 
inglite juure“, kus kõlavad 
tüki lavastaja Tiina Mäl-
bergi ja Üllar Saaremäe 
häälte läbi kohaliku luule-
taja Suokassi virukeelsed 
tekstid.

Liisi Kanna

„RT vestleb“ üritusi on kor-
raldatud juba 2015. aastat 
ning neid on püütud viia läbi 
kord kuus. Teatri turundus-
spetsialist Laila Talunik ütles, 
et tavaliselt on need olnud 
seotud matineedega, mitte 

esietendustega. „Oleme tei-
nud päevase etenduse ja sin-
na juurde ka vestluse. Muidu 
lõpevad etendused liiga hilja 
ja inimesed võib-olla ei jääks 
kuulama,“ selgitas ta.
„Aga sel aastal on juhtunud 
erandid – eelmine vestlus 
toimus pärast „Lendas üle 
käopesa“ etendust ja nüüd 
seoses „Tagassi inglite juure“ 
etendusega. On juhtunud nii, 
et lavastuse sisust lähtuvalt 
on selline lavastustutvustus-
vorm kõige kohasem tundu-
nud.“
Sellenädalase „RT vestleb“ 
keskmes oli Viru Instituut, 
Viru murre, murded üldise-
malt ning regivärsiline rahva-
laul kui Viru kultuuri alus.
Viru Instituudi Viru keele ja 
pärimuse hoidja ning aren-
dajana tegev Kaja Toikka sel-
gitas esmalt murde ja murra-
ku mõisteid: „Ühte murdesse 

kuuluvatel murrakutel on 
ühiseid jooni, kuid nii palju 
kui on kihelkondi, on ka mur-
rakuid.“
Näiteks Virumaa puhul ei ka-
sutatud Viru-Nigulast lääne 
poole õ tähte, ida pool aga 
küll. Lahkmejoon jooksis Toi-
ka sõnul lausa läbi ühe küla.
Praegu on aga Virumaa mur-
rakute olukord tema hinnan-
gul halb – noored ei mäleta 
enam.
Järgmisel aastal kümnendat 
sünnipäeva tähistava Viru 
Instituudi üks algatajaid Ing-
rid Rüütel lisas, et kui näiteks 
Võrumaal vähemalt püütakse 
sealset murdekeelt säilitada 
ja küsitakse selle tarbeks rii-
gilt raha, siis Virumaal on olu-
kord nii hull, et rahvas lepib 
– meil polegi midagi säilitada.
Ingrid Rüütel rääkis, et kui 
Kultuuriministeerium kuu-
lutas välja regionaalsed kul-

tuuripärandi programmid, 
siis püüdis ta selgeks teha, et 
eripäradega tugevalt silma 
paistvate alade kõrval nagu 
Kihnu või Võru, tuleks ka Vi-
rumaaga midagi ette võtta. 
Ministeeriumis tehtud lobi-
töö ja Ida- ning Lääne-Viru-
maa vallavanemate koostöö 
tulemusel sai teoks Viru Ins-
tituut. 
Õhtu ajendiks olnud eten-
duse kontekstis märkis ta, et 
instituudi üheks eesmärgiks 
on ka virukeelse uusloomin-
gu toetamine. „Seda pole 
väga palju, ja näidend on vist 
üldse esimene,“ tõdes Rüütel.
Kohal viibis ka lavastuse teks-
ti autor Suokass, kellelt uuriti, 
mis sundis teda sellist tööd 
ette võtma. „Elu ise. Ma liht-
salt kirjutasin raamatu ja Tii-
nale hakkas meeldima. See 
on minu emakeel – ma mõt-
len selles keeles.“

Lääne-Virumaa kodanike-
ühenduste konverentsil anti 
üle aasta tervisedendaja tun-
nustus, mille pälvis Lääne-Vi-
ru Maavalitsuse haridus- ja 
sotsiaalosakonna vanemspet-
sialist Kaidy Aljama.
Eesti Tervisedenduse Ühingu 
Lääne-Viru osakonna juha-
taja ja Lääne-Virumaa Tervi-
senõukogu juhatuse esimees 
Olga Pihlak sõnas, et kaalu-
kauss langes Kaidy Aljama 
kasuks just seetõttu, et ta on 
panustanud oma energiat 
tervisedenduse järjepide-
vaks arenguks ning pööranud 
suurt tähelepanu harjumuste 
kujunemiseks olulisele siht-
rühmale – lastele.
„Ta hoolib oma maakonna 
inimeste tervisest, leiab või-
malusi ja vahendeid elanike-
le tervisedendusliku eluviisi 
tutvustamiseks. Ta panus-
tab selleks oma aega ja isegi 
puhkusepäevi ning üldse on 
ta ääretult rõõmsameelne ja 
positiivse ellusuhtumisega,“ 
kommenteeris Pihlak.
Rakvere Triinu lasteaia ter-

Aasta tervisedendaja Lääne-Virumaal on Kaidy Aljama

visenõukogu kirjeldas oma 
ettepanekus, et Kaidy Aljama 
panus maakonna terviseden-
dusse on olnud märkimis-
väärne alates märtsist 2015. 
Sellest ajast on ta olnud Trii-
nu lasteaia tervisenõukogu 
hea koostööpartner. Lisaks 
muudele tervisedenduse 
valdkondadele on ta väga 
suurt tähelepanu pööranud 
eelkooliealiste laste tervise-
teadlikkuse tõstmisele ning 
võtnud südameasjaks leida 

võimalusi koolitada nendega 
tegelevaid täiskasvanuid.
Lääne-Viru Maavalitsuse ter-
visedenduse vanemspetsia-
list ja Eesti Tervisedenduse 
Ühingu juhatuse liige Kaidy 
Aljama panustab maakonna 
lasteaedade terviseteadlikku-
se tõstmisse suure entusias-
miga. Ta on olnud mitmete 
uute ettevõtmiste algataja 
ning toetaja, kaasates maa-
konna lasteaedasid.
Ta on olnud abiks koolituste 

organiseerimisel lasteaedade 
õpetajatele, õpetaja abidele 
ning lapsevanematele. Triinu 
lasteaia töötajad koos teiste 
maakonna lasteaednikega on 
läbinud tööalaseks arenguks 
ning heaoluks vajalikke koo-
litusi. Läbitud on nii vaimse, 
füüsilise kui ka sotsiaalse ter-
vise valdkondi. Samuti on Al-
jama jaoks tähtis toetada las-
tega töötavate täiskasvanute 
teadlikkust varajasest märka-
misest erivajaduste konteks-
tis.
Kaidy Aljama on pööranud 
suurt tähelepanu laste turva-
lisuse ja vigastuste enneta-
misega seotud teemadele. Ta 
mõistab lasteaedade vajadusi 
ning teab, et lastele on oluline 
teadmiste kinnistumine läbi 
mängu. Triinu lasteaed ja ka 
teised maakonna lasteaiad on 
saanud mängida Kaidy poolt 
maakonda muretsetud väi-
kelaste vigastuste ennetamise 
põrandamängu „Aga mina.“

Kuulutaja

Teatrikohvikus kõneldi Viru keelest

Kohtumisõhtul kuulati ka Kaja Toikka 
(keskel) esituses murdekeelseid lugu-
sid ning lauldi regilaule. „Regilaul on 
Eesti kultuuri põhi, mis tekkis ilmselt 
Virumaa ja Põhja-Eesti kultuuriruu-
mis,“ märkis Ingrid Rüütel (paremal). 
Modereeris Erni Kask. 

Foto: Helen Solovjev

Kaidy Aljama. 
Foto: laane-viru.maavalitsus.ee
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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 30 €

Teraskatus OÜ
Jaama pst 6, Rakvere
Tel 5559 6270
     5565 3842

www.teraskatus.ee

rakvere@teraskatus.ee

Ruukki teraskatused
Vihmaveesüsteemid
Katuse turvatooted
Katuseaknad

3 sammu ideaalse katuseni:

mõõdame

müüme

paigaldame

Ruukki katus - lihtne osta, lihtne paigaldada, lihtne omada!

Plekksepatööd
Paigaldusteenus
PUR isolatsioonivahuga soojustamine

PUR isolatsioonivaht:

Ühenduskohtadeta
soojustus

Hermeetiline

Elastne

Külmasildu vähendav

Heli isoleeriv

Kiire paigaldus

al 250 €

- metallist korteri välisuksed al 159 €

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
kvaliteetsed Nordic seeria välisuksed

Värvimine,
peitsimine,
lakkimine

Avatud: E-R 9-18, L 9-15. Tel 322 3632.

Rakvere,

Turu plats 5

KÕIK
CAPRICE
SAAPAD

DETSEMBRIS

-20%

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

www.reis.ee Tel 502 5996, e-post rakvere@reis.ee

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

seahakkliha 2,35 €/kg
Pakume laias valikus kiiresti valmivaid

snitsleid, kotlete ja lihalõikeid
Vaala Keskuse lihapood avatud ka pühapäeviti

Vaala Keskuse ja Pika tn lihapoes
Oma Põrsa sünnipäeva puhul

Müügil rikkalik valik heas korras kasutatud mootorsaage, võsalõikureid, ja
murutraktoreid Husqvarna, Jonsered j.t.

Soodsate hindadega müügil uued STIGA saed, lumepuhurid, lumesahad ja
lumeketid (STIGA ja ALPINA murutraktoritele) ning talviselt soodsate
hindadega murutraktorid, muruniidukid, trimmerid, hekilõikurid ja

akutooted.

Vaata ka lisa www.saed.ee
Asume Rakvere vald Sireli tee 3 (Tapa teeristis)

Tel 503 7729, 322 4174

E. Vilde 6a

Juuksurisalong
T-R  9-18
L 10-15
P, E suletud

Info ja broneerimine
554 7151 Kati

J

L 
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